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ROZDZIA XL

Jezuici w Galicyi. — Walka z józefinizmem,

1820-1836.

§. 55. Stan religijno-spoeczny Galicyi 1820 r. — Przy-

bycie Jezuitów do Lwowa. — Wyjazd do Woch. —
Maj. 1820.

Gdy w maju 1820 r. stu przeszo Jezuitów biaoruskich, któ-

rycli odtd polskimi nazywa bdziemy, zjechao do Lwowa, zastali

w nim i Galicyi józefinizm rozpanoszony w najlepsze.

Có to za józefinizm? System rzdu, podporzdkujcy Koció
katolicki w wszystkich jego prawach i instytucyach, urzdach, go-

dnociach i urzdzeniach, a nawet naboestwach, pod wol i ka-

prys absolutnego monarchy i jego urzdników, czyli bizantyska

supremacya pastwa nad Kocioem, a e j wprowadzi, » uregu-

lowa* w caej Austryi, a wic i w Galicyi, cesarz Józef II, std na-

zwa »józefinizmu«. Nie skoczy on si mierci Józefa II, którego

» wspaniae, czyste i gorliwe zamiary, chci i intencye* wysawia
jeden z lepszych wówczas biskupów, przemyski Goaszewski, w li-

cie pasterskim 19 marca 1790 r. *). Trwa józefinizm i potnia

*) Stan. Krzyanowski. Rocznik dla archeologów i t. cl. na r. 1870. Kra-

ków 1873, str. 184. Zdaniem biskupa Goaszewskiego Józef U »rozciga wa-
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za pobonych zreszt po swojemu cesarzów Franciszka i Ferdy-

nanda, z ca si i groz, wprzgn w swój rydwan biskupów,

kapituy, profesorów teologii, którzy w dobrej wierze, pomagali mu
na wycigi, poniy i prawie ubezwadni powag Stolicy w., zu-

boy Koció i za nic mie jego prawa i kanony, uwaa kler

parafialny i samyche biskupów za » urzdników « cesarskich, obdzie-

ra z mienia i kasowa klasztory i z gruntu podkopa natur i zna-

czenie zakonów.

Te nas najwicej obchodz, bo z Jezuitami przybywa nowy,

a raczej przywraca si dawny zakon. Zaznaczy winienem, e
w tej józefiskiej niewoli Kocioa, rozrónia cesarz i rzd jego

sprawy publico-ecclesiasticas, od spraw cile kocielnych, ale nie

nakreli dokadnie granicy midzy tem, co »pubHczne«, a co » ci-

le « kocielne i pod owe puhlico-ecclesiasticas sprawy, podcign
wszystkie, a do wykadów^ i podrczników teologii, do kaza i ka-

techizmu, do administracyi sakramentów, ceremonii i piewów ko-

cielnych i lekcyi w brewiarzu, a do przepisu, ile wiec ma si

pali podczas mszy w. Nazywao si to w jzyku rzdowym Re-

gulierung, regulieren. Naturalnie, e zakony wliczone zostay do pu-

blico-ecclesiasticis, a ju Marya Teresa wydaa 6 dekretów »regulu-

jcych« sprawy klasztorne; krótko za przed mierci (f 24 lipca

1779 r.) wydaa 7-my dekret, ograniczajcy wolno kwestowania

zakonów ebrzcych. Syn jej Józef II, ogosi ju 1780 roku t. z.

Dlrecthregeln, moc których tylko zakony trudnice si naucza-

niem w szkoach, pielgnowaniem chorych i pomoc w duszpaster-

stwie, jako poyteczne dobru powszechnemu, maj racy bytu,

wszystkie inne znie naley, a dobra ich zabra na skarb cesar-

ski. Istniao wtenczas (wedug urzdowego spisu z 1774 r.) w Ga-

licyi 214 klasztorów, t. j. 183 mskich, 31 eskich. Z tych 214

klasztorów uchwalono znie 157, a midzy tymi Pijarów, chocia

ci z powoania swego zajmowah si szkoami; skasowano za istot-

nie 116, bo urzdnicy nastarczy nie mogli z czasem i prac nad

formalnociami przy kadej takiej kasacie przepisanemi. Klasztory

dz swoj do wykorzenienia niektórych bezprawiów, wito nasze] religii

micych, które si od zepsutej natury saboci ludzkiej i nieprzyjació wido-

mych i niewidomych, a do domu Boego wkrada mogy i t. d.«. Tak pojmo-
wali józefinizm inni biskupi, a za nimi duchowiestwo cae.
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eskie, te prawie wszystkie pady pod gilotyn owych Diredwre-

gehi, a dziay si przytem sceny rozdzierajce serce i woajce
o pomst do niel'a, gdy wiekowe zakonnice, schorzae i kaleki,

które posag swój i zdrowie odday klasztorowi, znalazy si nagle

bez dachu, bez opieki, bez rodków utrzymania. Zato spóka y-
dowska, Schoenfeld, Brighenti i Bienenfeld, która wszystkie ko-

sztownoci z pokasowanych w Austryi kocioów i klasztorów za

bezcen kupowaa, cieszya si szczególn protekcy Kaunitza, na-

wet za granic *).

Pierwszem nastpstwem takiej gospodarki byo to, e w cigu
dwóch lat (1783— 1785) zbiego 152 zakonników do swych braci

w Królestwie polskiem, ci za co pozostaU w kraju, pozbawieni

prawa znoszenia si z swym jeneraem, prawa studyum domo-

wego, wspólnego nowicyatu, i zachowania pierwotnej reguy, od-

dani w moc biskupów i rzdu, aby pracowali po parafiach, jako

administratorzy i wikaryusze, karykatur raczej byli zakonu, jak

zakonnikami; coraz te mniej byo powoa, opustoszay klasztory,

wic te i ich kocioy poszy w opakania godne zaniedbanie.

Nastpca Józefa II hberalny Leopold II, nie mia czasu, cho-

cia pragn, przywróci stan Kocioa za rzdów swej matki *),

wgldn w opakane stosunki kocielne, a zwaszcza zakonne, zato

cesarz Franciszek (1792— 1836 r.) przeciwny posugiwaniu si za-

konami po parafiach i dalszemu kasowaniu klasztorów, utworzy

1799 roku osobn komisy dla »regulacyi« klasztorów w Galicyi

wschodniej, rozkaza te 1802 roku przywróci zniesione przez Jó-

zefa II gimnazya, konwikty i seminarya dyecezyalne, i odebra gu-

bernatorowi, starostom (Kreishauptmann) i ich komisarzom nadzór

(policyjny) nad duchowiestwem. Z wykonaniem jednak tych zba-

wiennych rozporzdze szo leniwo, raz dla wojen napoleoskich,

które zamiast »regulacyi« spowodoway ponowne (pierwsze byo
1788 r. za Józefa II) 1807 i 1810 r. zupienie sreber, klejnotów

i skarbów kocielnych, aby je przeku na pienidz. Powtóre dla-

tego, e józefinizmem przesiknici, biskup przemyski Betasky,

Czech, i arcybiskup Ankwicz, syn powieszonego 1794 r. kasztelana

M Sebastyan Brunner. Die theologische Dienerschaft am Hofe Joseph II.

Wien 1868, sir. 186.

') Brunner str 205.
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sdeckiego, i dlatego rodaków nienawidzcy, hrabi przez Mary
Teres uczyniony, a take referent spraw duchownych w kance-

laryi nadwornej ksidz »hofrat'< Jiistel, opierajc si na tem, ze

» zakonnicy wykonuj >^ normalne « (józefiskie) przepisy, a konsysto-

rze starannie czuwaj nad tem«, nie uznaH potrzeby » regulowania

«

na nowo klasztorów. Opakany wic stan ich, tak co do Uczby

osób, jak co do ducha zakonuego, trwa a do drugiej poowy
XIX wieku, gdy na mocy konkordatu 1855 r. cesarza Franciszka

Józefa z Piusem IX, wróci mogy do pierwotnej swej reguy i pra-

cowa samodzielnie nad swem podwigniciem.

Take kler parafialny, w^skutek braku gimnazyów i semina-

ryów, absolutyzmu konsystorzy, nadzoru rzdowego i mizernego

utrzymania, bo opactwa, praatury i lepsze prebendy zabra fiskus,

odznaczajcy si bezdenn zachannoci, szczupla z dniem ka-

dym, tak, e 1820 r. w jednej archidyecezyi lwowskiej wakowao
70 kilka parafii, a niewiele lepiej byo w przemyskiej i tarnowskiej,

która od 1801—1822 r. zostawaa bez biskupa^). Miejsca waku-
jce zapychaU biskupi cudzoziemcy swymi rodakami, sprowadzajc
ich z Czech, Morawy, Szlska i ze Sowiaszczyzny. Ten obcy, na
usugi rzdu oddany ywio w duchowiestwie, nie przyczynia si
równie ani do jego popularnoci, ani do podniesienia ducha ko-

cielnego.

Czy potrzebuj doda, e wanie dla tej zalenoci kleru od

rzdu i nadzoru pohcyjnego nad jego polityczno-narodowem uspo-

sobieniem, szlachta galicyjska, acz sama wówczas nie bardzo pa-

tryotyczna, przestaa szanowa stan duchowny, synów swych do

tego stanu nie oddawaa, a ubogie mieszczastwo i nkany pa-
szczyzn lud wiejski nie mia z dawien dawna zwyczaju, a nawet
monoci, synów swych do szkó posya, przez co powiksza si
jeszcze brak parafialnego kleru. Gdy wic wymaro stare z polskich

jeszcze czasów duchowiestwo, z poczuciem godnoci kapaskiej
niezalenej od wadz wieckich, i dlatego przedstawiane w rapor-
tach rzdowych do kancelaryi nadwornej, jako » niewypeniajce
z naleyt ochot rozporzdze in publico ecclesiasticis wydawanych

*) Ks. Wadysaw Chotkowski. Powrót i powtórne zniesienie Jezuitów
w Galicyi 1820—1848 r. Na podstawie archiwów rzdowyci. Warszawa 1904,
str. 4—12.
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i mao lojalne <s a na jego miejsce przyszli ksia » urzdnicy*,

w józefinimie wychowani, ulegli rzdowi, czsto a do slualstwa,

to raporty rzdowe chwaliy wprawdzie ich wierno, ulego i lo-

jalno, ale rozbrat midzy szlacht a ksimi, midzy dworem

a plebani, sta si jeszcze otwartszy. Byy budujce wyjtki har-

monii obydwóch stanów, ale wyjtki tylko, tak jak tu i owdzie na-

potkae kapana-obywatela, który za swe uczucia i przekonania

w czarnej ksidze zanotowany, traci probostwo, dochody, lub za

kar szed »na rekolekcye«, a nawet do wizienia.

Otó w tej fortecy józefinizmu icie bizantyskiego, pierwszy

wielki wyom zrobili Jezuici, pozostawszy w Galicyi, ale z zacho-

waniem swego instytutu i reguy w^e wszystkiem.

Jake oni dokazali tego ?

Pierwsza gromadka Jezuitów, która zawitaa do Lwówka

10 maja, bya witebskich wygnaców pod ks. Landesem. Druga

11 maja, mohylewskich Jezuitów pod ks. Chludziskim. Trzecia

13 maja, poockich Jezuitów z prowincyaem witochowskim *).

Czwarta i pita 15 i 22 maja take poockich wygnaców ^). Szó-

sta 23 maja, cz uwadzkich nowicyuszów, z rektorem i mi-

strzem swym 0. Lubsiewiczem. Siódma 24 maja, druga cz no-

wicyuszów, ksiy i braci uwadzkich pod ks. Stanisawem Podo-

biskim ^). Ósma 27 maja, mcisawskich Jezuitów pod ks. Janem

Bobiatyskim^).

') Byli wedug pamitnika ks. Galicza: Józef Korycki, asystent jeneraa,

Ignacy Pietroboni, asystent jeneraa, Józef Ignacy Perkowski sekretarz, Józel

Perkowski spirytualny, Molinari. ]\Iagister Józef Zygliski i brat Maciej Swaracki.

2) Dnia 15 maja przybyli ksia: Mikoaj Budko, Kazimierz Hasko, Piotr

Hawryowicz, Józef Bukaciski, Micha Rypiski, Romuald Suszyski, Jozafat

Zaleski, Aleksander Saprynowski, Micha Spiridowicz, Grzegorz Felkierzamb,

Ksawery Czarnocki. Magistrowie: Jan Swaracki, Ignacy Poczobut, Ignacy Budko

i kilku innych.

Dnia 22 maja zjechali ksia: Franciszek Dzieroyski, Rafa Markijano-

wicz, Ignacy Iwicki, Antoni yko, Antoni Suszczewski, Wilhelm Feiner, Pawe
Ciechanowiecki, Józef Cych, kilku kleryków filozofów i kilku braci.

») Mianowicie ksia: Marceli liuszniewicz, Konstanty Kisiel. Magistro-

wie: Idzi Orowski, Józef Siedmiogrodzki.

*) Byli to ksia: Mikoaj Osiski, Piotr Filipowicz, Jan Fessard, Miclia

Bouffa, Kasper Stibel. Magistrowie: Szczepan Zaski, Bazyli Arciszewski, Jan

Doboszyski, Ignacy Swaracki i kilku braci.
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Arcybiskup Ankwicz dla braku parafialnego kleru pragn

szczerze zatrzyma Jezuitów, wic przyj wygnaców uprzejmie,

pierw^sz party O. Landesa przenocowa w swym paacu, umieci

potem w obszernym klasztorze dominikaskim, w którym kilku

tylko mieszkao zakonników. Tam take znaleli schronienie wy-

gnacy drugiej grupy, wnet jednak zabrako w klasztorze miejsca,

co dnia bowiem przybywa nowy oddzia tej ruchomej »leibgardy«

papiezkiej; w dzie 24 maja, byo we Lwowie wicej jak 50 Je-

zuitów. Umieszczono ich w klasztorach 00. Karmelitów, Bernardy-

nów, Franciszkanów, a czci w domach ksiy kanoników: Juch-

nowskiego, Hoffmana, Bema. Kroniki zakonne wspominaj z wielk

wdzicznoci o askawem przyjciu, jakie znaleli wygnacy u du-

chowiestwa lwowskiego, wielkie mianowicie pochway oddaj pra-

atowi ks. Poniatowskiemu, nominatowi arcybiskupowi ks. Stefano-

wiczowi i katechecie ks. Strzeszkowskiemu, który swój wasny po-

kój Jezuitom ustpi. » Trudno a prawie niepodobna opisa przy-

chylnoci i uprzejmoci duchowiestwa nam przyjaznego w tem

miecie. Od 11 maja do 30, dowiadczahmy kadej niemal chwiU

niezaprzeczonych, a nam zawsze pamitnych zadatków w tej mie-

rze. Praaci, kanonicy i zakonne zgromadzenia, zaradzaU potrzebom

naszym. Pierwsi kadego dnia rywalizujc z sob, zamawiali nas

do siebie na obiady, tak dalece, e zazdrocili niejako, gdy gdzie-

indziej liczniejsza naszych znajdowaa si gromadka jak u nich.

Kady da jak najwicej nas wygnaców mie u siebie i najle-

piej nam usuy. Zgromadzenia zakonne nie mogc dla wasnego

ubóstwa, ubóstwu naszemu zaradzi, ustpoway nam swe mieszka-

nia z niema sw niewygod i do wszystkiego nam swe posugi

ofiaroway « *).

Ofiarowali i wieccy, a nawet studenci, niektórzy wpraszaU

si usilnie do zakonu. Jeden z nich 12-letni adny, wawy chop-

czyk, Pawe Romaski, ofiarowa si O. Landesowi, nieznajcemu

nikogo w miecie na przewodnika, a /.aprowadziwszy go do kate-

dry, pierwej nim pokaza mieszkanie jakiego praata, dawa mu
przestrog jak ma postpi i który z praatów mniej lub wicej

przychylny zakonowi, który ma wiksze zachowanie u arcypaste-

*) Pamitnik ks. Galicza sir. 99, 102. — Annales. Colleg. Tarnopolitani

.sub anno 1820. Ms. in fol.
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rza. Podczas rozmowy 0. Landesa z praatem, czeka w przedpo-

koju, by móg dalej prowadzi, wreszcie odprowadziwszy na kwa-

ter, cay si powici na usug nowoprzybywajcych Jezuitów,

a do koca maja, a czyni to z ochot i roztropnoci, nie przyj-

mujc adnej zapaty, oprócz w. obrazka lub medalika, i budzi

zdziwienie u wszystkich ^).

Z tem wszystkiem ju w drugiej poowie maja, zbyt duszno

byo Jezuitom we Lwowie, wic robic miejsce ostatnim nadciga-

jcym z Rosyi partyom, wyjedali ze Lwowa gromadkami, co-

dziennie od 23 do 30 maja, najprzód asystenci jeneraa, potem

scholastycy i ich profesorowie, nowicyusze, niektórzy bracia i ksia,
zdajc wedug pierwotnego planu, powzitego na radzie prowin-

cyalskiej w Poocku, drog na Wiede, Pontebb do Ferrary, Bo-

lonii, Regium i Rzymu, gdzie ju istniay kolegia jezuickie, wedug
tego, jak O. wikaryusz jeneralny Panizzoni nimi rozrzdzi ^).

*) Pamitnik O. Jana Galicza.

*) Wyjechali ze Lwowa: Dnia 23 maja ksia: asystenci Korycki, Pietro-

boni, Rajmund Brzozowski i Billy, ci dyli do Rzymu, aby przygotowa co

potrzeba do wyboru nowego jeneraa w padzierniku. Dalej ksia: Forster, Jó-

zef Bukaciski, Felkierzamb, Aleks. Saprynowski, Czarnocki. Magistrowie: Gzy-

hir, Bergmann, Ignacy Poczobut.

Dnia 24 maja ksia: Landes, Buczyski, Zaleski, brat Stadler.

Dnia 25 maja ksia: Rafa Markijanowicz, Iwicki, Korsak, Feiner i od-

dzia kleryków filozofów.

Dnia 27 maja ksia: Franciszek Dzieroyski, Hawryowicz, Condrau,

Ciechanowiecki, Plouin. Magistrowie: Jan Swaracki, Chreptowicz, Siedmiogrodzki,

Orowski i kilku innych.

Dnia 30 maja ksia: Józef Perkowski i Kisiel. Magistrowie: Zaleski, Ga-

licz, Arciszewski, Doboszyski, Ignacy Swaracki. Bracia: Matusewicz, Lederle.

Tych ostatnich i swoj odysse ze Lwowa a do Ferrary, a std do Parya

i Mont-Morillon opisa w swym Pamitniku O. Gahcz, bardzo szczegóowo, prze-

platajc opowiadanie wierszami. (Archiv. Prov^ Pol.).

Nie godzi si tu pomin Jezuity Polaka, który nie nalea ani do biao-

ruskiej, ani galicyjskiej prowincyi, a jednak polskim Jezuitom chway przyczy-

ni. Jest nim:

O. Maksymilian Ryo, ur. na Litwie 31 grudnia 1802 r. Nosi to samo

imi i nazwisko, co znakomity biskup unicki chemski, potem przemyski f 1793,

co gorliwy uczony Bazylianin. Uczy si w yskowie na Litwie, u XX. Misyo-

narzy, w kocu u Jezuitów w Poocku, i tu otrzyma stopie magistra filozofii.

Rzecz jednak dziwna, nalea do partyi akademików wileskich i nie lubi Je-

zuitów jako zych Polaków. Dopiero gdy ukaz maicowy 1820 r. skaza ich na
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§. 56. Ukady z cesarzem Franciszkiem i jego rzdem
w Wiedniu. — Przyjcie Jezuitów do Galicyi „jako ta-

kich"'. — Walka z józefinizmem arcybiskupa Ankwicza.

1820—1827.

Dla nieznajomoci jzyka niemieckiego w kraju rzdzonym po

niemiecku, zamianowa prowincya witochowski, zdaje si jeszcze

wygnanie, zrozumia, ze ci Jezuici musz by dobrymi Polakami, skoro ich

rzd rosyjski przeladuje, i razem z swymi profesorami wyjecha do Galicyi.

W Wiedniu spotka si z prowincyaem witochowskim, i razem z nim pod-
y do Rzymu. By to modzieniec ognistej, szlachetnej natury, nos orli, czoo

wysokie, wosy blond, twarz, postawa i charakter icie polski. Wstpi do pro-

wincyi rzymskiej, nowicyat odprawi u w. Andrzeja na Kwirynale, studya w ko-

legium rzymskiem. Kochah go zarówno liczni w Rzymie Polacy, jak Wosi, ci

nazywali go P. Rillo, on za artobliwie nazwa siebie Grillo, t. j. wierszczem.

Po wosku mówi i pisa jak Woch rodowity. Pracowa chtnie nad winiami
i galernikami, take nad karbonarami uwizionymi, z których niejednego na-

wróci. Modzie przepadaa za nim. Syn z wymowy porywajcej. W Floren-

cyi w cigu miesica powiedzia 101 kaza. Leon XIII zna go dobrze z cza-

sów swej modoci. Dawa rekolekcye ksiom wieckim i zakonom.

Jemu jednak przykrzyo si midzy Wochami, rwa si do swoich:

» oknem bym wlaz do Polski, mawia, nietylko drzwiami, gdyby mi pozwohli«.

Wydziera si gwatem do Litwy, chcia by mczennikiem, da paszportu od

rosyjskiego posa Buteniewa: »Byem maoletni, kiedy z kraju wyjechaem z Je-

zuitami, nie straciem obywatelstwa, prawo mam do powrotu «. Ale Buteniew

paszportu nie da. Wic Ryo drczy jeneraa Roothaana, aby mu bez pasz-

portu jecha do Rosyi pozwoli. » Uspokój si synu, odpowiada mu po polsku

stary Roothaan, znajcy nasz jzyk z Biaej Rusi; gdyby nie drzwi, ale tylko

okienko byo dla nas otwarte, pewnobym ci przez nie rzuci na Litw «. Nie

zostawao nic, jak prosi papiea o misy na Wschód.
Jako 1836 roku Grzegorz XVI mianowa Ry wizytatorem apostolskim

w Mezopotamii. By midzy Kurdami, dotar pod Kaukaz. W Jerozohmie

u grobu Chrystusowego spotka si z poet Sowackim, który mu o 2 godzinie

w nocy suy do mszy w. za pomylno ojczyzny odprawionej. SpotkaU si
obydwaj powtórnie w Bejrucie w Syryi, i znów w klasztorze na Libanie, gdzie

nasz poeta przed O. Ry spowied odprawi. Pisywali czste hsty do siebie,

ale te zaginy. W Gazirze na Libanie chcia Ryo zaoy seminaryum propa-
gandy wiary, zamiar ten przedstawi Ojcu w. za powrotem do Rzymu, i znów
1839 i 1840 r. wybra si na misy na Wschód.

W Konstantynopolu 1839 roku spotka go ks. Hoowiski, który w swej
pielgrzymce do Ziemi w. (t. II, str. 9-13) o nim powiada, e to by najucze-
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w Poocku, 0. Alojzego Landesa, Bawarczyka, penomocni-

kiem swoim, vice-prowincyaem, do ukadów z » wysokim « rzdem,

z cesarzem i biskupami. Dlatego te O. Landes przywiód pierwsz

grup wygnaców do Lwowa, nawiza dobre stosunki z guberna-

torem baronem Hauerem, z arcybiskupem, kapitu, klerem i mia-

stem, sowem przygotowa wstp i dobre przyjcie wszystkim wy-

gnacom. Dotkliwy brak kleru miejscowego uatwi mu robot. Dla

tego braku, arcybiskup zarówno jak gubernator, radzi z przybycia

tylu kapanów, pragnli ich zatrzyma w Galicyi, ale nie znajc

instytutu, ani ducha zakonu, rozumieU w dobrej wierze, e Jezuici,

jak inni zakonnicy w Galicyi, dadz si uy do posugi parafial-

nej, i dlatego najprzód arcybiskup, potem za jego namow guber-

nator, wnieU w maju, bez porozumienia si z 0. Landesem, nie-

mal równobrzmice »najpoddasze« przedstawienie do »kancelaryi

nadwornej «, aby dla braku parafialnego kleru zatrzymano Jezuitów

w Galicyi ^). Dowiedziawszy si o tem prowincya witochowski,

wyprawi 23 maja O. Landesa z listami polecajcymi do Wiednia.

Przyby tam 7 czerwca i zamieszka u arcybiskupa wiedeskiego

hr. Hohenwarta, ex-Jezuity, rektora niegdy Collegii theresiani. Byo
ju zapóno, bo 10 czerwca cesarz »najwyszem postanowieniem

«

danem kanclerzowi Saurau, pozwoli wprawdzie na przejazd Jezui-

tów przez kraje cesarstwa do Woch lub indziej, ale poniewa nie

s w cesarstwie uznani jako zakon, przeto nie mog w niem po-

szy i najzdolniejszy misyonarz na Wschodzie. Duszy czas uchodzc przela-

dowania w Syryi, zatrzyma si Ryo na Malcie, obydwaj Zalescy, Bohdan i Jó-

zef spowiadah si 1843 r. u niego po polsku i zawarli przyja. Ryo podró-

owa na Wschodzie w arabskim stroju, uzbrojony jak Beduin i czsto, na ko-

niu. Za powrotem do Rzymu 1845 r. Grzegorz XVI powierzy mu rektorstwo

seminaryum Propagandy rzymskiej, a Pius IX z pocztkiem 1847 r. wyprawi

go do Afryki rodkowej dla zaoenia tam nowej misyi. Trudy dugiej, niewygo-

dnej, zwaszcza przez Nubi podróy, wpdziy go w cik chorob, z której

te umar 1848 r. w Chartum nad Nilem, w domu misyonarzy Jezuitów.

Tylko maa cz jego kaza ogoszona drukiem, liczne jego rkopisy

czekaj wydania. O. Marcin Czermiski T. J. pracuje nad biografi O. Ryy.
*) Zamiast dzisiejszych ministeryów i ministrów istniaa w Wiedniu przy

cesarzu a do r. 1848 t. z. kancelarya nadworna, z kanclerzem na czele, by
nim 1820 r. hr. Saurau, podzielona na » komisye nadworne* z hofratami na

czele, dla spraw wewntrznych, skarbowych, naukowych i duchownych. Hofra-

tem duchownym by 1820 r. ks. Jiistel, józefinista czystej wody.
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zosta , ani sprawowa jakichbd czynnoci swego powoa-

nia. »Tyni tylko Jezuitom, którzy wystpi chc z zwizku za-

konnego, jeeli beznagannej s moralnoci i wyksztacenia «, pobyt

w Galicyi i uycie ich w szkoach i duszpasterstwie moe by do-

zwolone ^). Niezraony tern O. Landes, zoy homagialne wizyty

wielowadnemu ksiciu Klemensowi Metternichowi (od 1821 roku

Haus-Hof imd Staats-Kanzler), ministrowi spraw wewntrznych

i kanclerzowi, uczniowi niegdy jezuickiemu w Theresianum^ hr.

Saurau, nuncyuszowi hr. Leardi, dawnemu zakonu przyjacielowi

hofratowi baronowi Penkler, i kilku innym wpywowym osobisto-

ciom, polecajc im spraw zakonu w Gahcyi, i proszc w danej

chwili o poparcie.

Na t chwil nie potrzeba byo dugo czeka. Arcybiskup

Ankwicz i gubernator Hauer, otrzymawszy respons cesarski z dnia

10 czerwca i stanowcze owiadczenie prowincyaa witochowskiego,

e nikt z Jezuitów »wystpowa z zwizku zakonnego « nie myli,

e wic wszyscy Galicy i cesarstwo opuszcz, wnieU powtórnie

»wiernopoddacze« podanie do Wiednia, ale znów bez porozumie-

nia si z prowincyaem, aby Jezuitom wolno byo pozosta jako

zakon na tych samych prawach » normalnych «, jak inne zakony,

nie rozumiejc sn, e Jezuici » normalnych* praw przyj nie

mog. Dla tem pewniejszego skutku podania, gubernator sam po-

spieszy do Wiednia, znalaz tam grunt ju dobrze przygotowany

przez O. Landesa, wic tem mielej dowodzi w kancelaryi nadwor-

nej i na posuchaniu u cesarza, gdy ten z Pragi powróci, e Je-

zuici koniecznie potrzebni w Gahcyi, nietylko dla pomocy na para-

fiach, ale dla szkó, bez których brakowi kleru zaradzi nie po-

dobna.

Popar starania gubernatora, pozyskany ju przez O. Landesa

kanclerz Saurau i dokaza tyle, e cesarz spraw pozostania Jezui-

tów w Gahcyi, czyh » przywrócenia ich w cesarstwie «, powierzy

ukadom tego kanclerza z O. Landesem, a w kancelaryi nadwor-

*) »...nur wenn sie, und welche von ihnen aus den Ordensverband tret-

ten wollen und von untadelhaiter Moralitat und Bildung sind«, sowa dekretu

cesarskiego, który dorczony zosta przez prezydenta rzdu Reichmanna barona

von Hochkirchen arcybiskupiemu konsystorzowi w Wiedniu 19 maja, konsystorz

za wrczy go 27 czervyca O. Landcsowi. (Orygina aktu wrczenia w Archiv.

Prov. Pol.).
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nej rozkaza wygotowa odpowiedai referat. Pospieszy si z nim

ks. hofrat Jiistel, odczyta na sesyi kancelaryi nadwornej (7 sierp-

nia) z przedoeniem cesarzowi przyjcia Jezuitów jako takicli, ais

solche, a w 5 dni póniej, 12 sierpnia podpisa cesarz Franciszek

na marginesie swoje zezwolenie na wszystkie propozycye kancela-

ryi nadwornej ^).

Rad z tego obrotu rzeczy kanclerz hr. Saurau, przywoawszy

14 sierpnia O. Landesa, oznajmi mu ustnie wol cesarsk i upo-

wani do cilejszego traktowania tej sprawy z delegatem swoim,

tajnym radc cesarskim, baronem Stift, na podstawie wszelako su-

pliki lwowskiego arcybiskupa i gubernatora, t. j. z zachowaniem

praw » normalnych «. O. Landes owiadczy krótko: e \^ tem, co

nie naley do istoty instytutu, jak metoda nauczania, nabywanie

dóbr i t. p. Jezuici zastosuj si do praw » normalnych « ale w tem,

co jest istotne zakonowi, mianowicie: swobodne znoszenie si z je-

neraem i zaleno od niego wyczna, ustpi adn miar nie

mog, i to owiadczenie zostawi na pimie 16 sierpnia. Jeeliby

za co do tych istotnych instytutu punktów nastaa dyspensa ce-

sarska, wtenczas ofiarowa 8 profesorów Niemców, lub mówicych

po niemiecku na jedno gimnazyum w Tarnowie; 6 profesorów dla

nauk wyszych filozofii, matematyki, fizyki; 8 profesorów dla kon-

wiktu szlacheckiego we Lwowie, lub indziej; wreszcie 4 ksiy dla

zakonnego zarzdu kolegium tarnopolskiego *).

A wic dyspensa od praw » normalnych «, wyom walny w pra-

wodaw^stwie józefiskiem, — oto czego da w imieniu Jezuitów

O. Landes. I ten wyom uczyni ma sam cesarz, pomaga mu
w tem maj kanclerz, tajny radca i Bóg wie, kto tam jeszcze z jego

przybocznej rady. Czy to uczyni?

Szczhwym trafem, prowincya witochowski, jadc do

Rzymu na kongregacy jeneraln, zatrzyma si w Wiedniu, i dziki

staraniom przyjació zakonu, otrzyma wraz z 0. Landesem posu-

chanie u cesarza. Zacz od zoenia podziki za dozwolony Jezui-

tom przejazd przez kraje cesarstwa. »Wiem ja, przerwie mu ce-

sarz, ile dla wiary katolickiej cierpicie i nie przystoi dla mnie ka-

1) Chotkowski str. 14.

*) Archiv. Prov. Pol. Acta Prov. Galicianae 1820—1821. Erklarung des

Vice-Provincials der aus Russland gekomtnenen Jesuiten P. Alois Landes.
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tolickiego monarchy, nie wspócierpie z wami. Niech si sro,
którzy was nienawidz, ja przyjmuj was w mem królestwie Gah-

cyi, nie inaczej, jako dawnych Jezuitów, a na wyywienie 50 z wa-

szej liczby z skarbu mego kosztów dostarcz. JeeH przypadkiem

niektóre cesarstwa prawa sprzeciwiaj si waszym istotnym (essen-

iiaUhus) ustawom, moecie o ich nietykalno (immunitatem) pro-

si. Zreszt spraw t oddaem hr. Saurau, aby uoy si z wami
co do szczegóów, do niego si udajcie «. RozrzewniU si obydwaj

Jezuici. Krótko przed wyjazdem do Rzymu, O. witochowski mia
drugie posuchanie u cesarza. Poegnawszy go mile, nie pozwoli,

ale rozkaza cesarz, aby do Austryi powróci. W kilka dni potem

otrzymuje 0. Landes z kancelaryi nadwornej » dekret ministeryalny«

z d. 27 sierpnia tej treci:

»Do ks. Landesa

vice-prowincyaa Jezuitów przybyych z Rosyi.

»Co niedawno z niema moj pociech ustnie powiedziaem,

to teraz pisemnie udzielam. J. G. M. postanowi Jezuitom przyby-

ym z Rosyi, odda gimnazyum w GaHcyi z retoryk i filozofi,

i otworzy we Lwowie albo gdzieindziej, konwikt. Chce wic J. C. M.,

aeby dla 50 uzdolnionych do tego Jezuitów (midzy tymi poh-

czony i prowincya), otworzono gimnazyum i kurs filozofii w Tar-

nopolu i konwikt albo we Lwowie, albo gdzieindziej. Na utrzyma-

nie tych osób wyznaczy J. C. M. po 300 z. w. a. rocznie, od

dnia 1 wrzenia poczynajc, a nadto 4.000 z. w. a. na urzdzenie

szkolnego budynku. Inne za koszta utrzymania kocioa, kolegium,

konwiktu i gimnazyum, wyznaczone zostan póniej ze skarbu pu-

bhcznego. Tymczasem, dopokd J. G. M. inaczej nie postanowi. Je-

zuici wyjci s tak jak Pijarzy i Urszulanki, od prawa amortyza-

cyjnego (t. j. wolno im nabywa majtki), byle tylko uwiadomih
rzd o nieruchomych majtkach, jakie nabyh. da take J. G. M.,

aby Jezuici we wszystkiem, co si tyczy systemu nauk i duchow-
nej jurysdykcyi, zastósowaU si do praw pastwa, pozwala jednak,

aby mu oznajmiono, w czem i w jaki sposób otrzyma mog nie-

tykalno, aby istota ich instytutu w niczem naruszon nie zostaa.

Wkocu yczy sobie J. G. M., aeby z nastpujcym rokiem szkol-

nym otworzono przynajmniej jedn lub dwie klasy«. Hr. Saurau^).

*) Decretum cancellariae supremae aulae. (Acta Prov. Gal. 1820).
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A wic wyom jeszcze nie zrobiony, ale gotowo do zrobie-

nia go okazana, marudna, jak wszystko co si w Austryi robio,

dopiero po 7 atach zupena, ale bd co bd wyom zrobiony

i to nietylko wbrew opinii cesarskich urzdników^, ale wbrew ten-

dencyi episkopatu w Galicyi *).

O. Landes uwiadomi czemprdzej zastpc prowincyaa, (ten

bawi w Rzymie) 0. Wincentego Tywankiewicza, o woli cesarskiej,

poleci przytem , aeby pozostaych we Lwowie Jezuitów i tych,

którzy jeszcze przybd z Rosyi, oraz tych, których z Szwajcaryi,

Woch, Francyi odwoano, utworzy prowincy » galicyjsk «. Od po-

cztku 1821 r. Uczya ona 108 ksiy, 9 scholastyków i 39 braci,

razem 156 osób. Z tych jednak tylko osób 50 » etatowych «, otrzy-

mywao z skarbu pastwa po 300 zr. rocznie, czyli 15.000 zr.

ryczatem, a 103 osób zostawao na Opatrznoci boskiej. Równo-
czenie vice-gubernator hr. Taaffe otrzyma stosowne rozkazy z kan-

celaryi nadwornej, i poleci je starocie tarnopolskiemu de Thiir-

mann spiesznie wykona, aeby ju z nowym rokiem szkolnym

dnia 1 padziernika 1820 kolegium ze szkoami mogo by otwo-

rzone^); dzieje kolegium tarnopolskiego opowiem niej.

Nie by kontent z tego obrotu rzeczy arcybiskup Ankwicz,

on chcia mie Jezuitów na parafiach, a nie w szkole. Nie czeka-

jc, w^ezwal 0. Tywankiewicza i owiadczy mu, e dla Tarnopola

numerum fixum 4, a najwyej 6 Jezuitów przeznacza, e profesoro-

wie zoy musz przed nim egzamin »z metody austryackiego

nauczania « i przedmiotów szkolnych^), reszta za z 50 etatowych

*) Doda mona: Austryi caej. Porównaj: Brunner, str. 321. Ein Theil

des osterreichischen Episkopates gegeniiber der neuen Yerordniingen.

*) Annales Col. Tarnopolitani, a. 1820. — Chotkowski str. 14, 23.

*) Istotnie wezwa ich krótko przed odjazdem do Tarnopola, arcybiskup

i w obecnoci jeneralnego dyrektora Zacharyasiewicza, sam przez godzin ich

egzaminowa. Nie by kontent z egzaminów, wyrzuty robi O. Tywankiewiczowi,

»i- naznaczy takich profesorów... na potem, nie dopuszcz wam uczy tylko

po cisym egzaminie. X. Pierling, wtpi czy potrafi uczy infimy, a ks. Jann

katechizmu parwistów i infimistów naucza. Trzeba abycie si zupenie prze-

stroili w innycli, chcc tu by poytecznymi. Krom WPana i rektora wszyscy

bd musieli odby egzamin z moraki i na pimie wzi pozwolenie do su-

chania spowiedzi. Kazania mówi jeszcze nie pozwalam, i w Tarnopolu mówi
zabraniam... Takich to propozycyi trzeba byo sucha*. (List O. Tywankiewicza

JIZUlCI w POLSCE. V. 35
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Jezuitów pój ma na parafie, ale oni i nadetatowi Jezuici, pierw

zoy musz egzamina z teologii dogmatycznej, moralnej, pasto-

ralnej i z egzegezy. Tymczasem wszystkim Jezuitom, krom przeo-

onych i starców, zabroni mówienia kaza i suchania spowiedzi,

sowem poczyna sobie, jako potestatem lidbens nad Jezuitami, od-

graa si nawet: »ja nie przyjm (nie zatwierdz) waszego pro-

wincyaa«. 0. Tywankiewicz , speniajc polecenia O. Landesa,

sprowadzi do Tarnopola 16 Jezuitów, aby si przygotowali do -
danych egzaminów. Uraony tem Ankwicz, da mu uczu sw nie-

ask szorstkiem obejciem i odmówieniem wszystkiego, o co pro-

si, tak, e w grudniu odwoano go ze Lwowa do Tarnopola.

Krótko przedtem, zada arcybiskup od niego, aby dostarczy

mu ksiy na wakujce parafie. Ten odpowiedzia, e dostarczy,

ale po dwóch, bo pojedynczo przebywa nie dozwala regua. Ar-

cybiskup w te tropy zapytuje (3 grudnia 1820 r.) gubernium co

ma robi, bo dwóch ksiy na jednej parafii nie potrzebuje? Hr.

Taaffe wysa to zapytanie do Wiednia, dajc instrukcyi, czy re-

gua Jezuitów ma by zachowana i wtenczas, gdy zostaje w sprzecz-

noci z prawami in puhlico ecclesiasticis ? Hofrat ks. Jiistel odpo-

wiedzia zrcznie, e adne prawo austryackie nie zabrania, a przy-

zwoiciej jest, aby na parafii, ksidz mia towarzysza ksidza, czy

brata. Jeeli za jaka sprzeczno midzy regu jezuick a usta-

wami cesarskiemi zachodzi, to niech wnios Jezuici prob o dy-

spens, wyranie nadmieniajc, od jakiej ustawy i dla jakich po-

wodów o ni prosz *).

Zachodzio tu widoczne nieporozumienie. Jezuici ufni w sowa

monarsze, e ich zachowa jako dawnych (antiuos) Jezuitów

i w sowa dekretu 27 sierpnia ais solche, mniemah, e tem samem

uwolnieni zostali od praw normalnych i przepisów józefiskich,

o ile one s z instytutem w niezgodzie, i nie krpowaU si niemi

wcale; ustaw np. paszportow przekroczyU wielokrotnie sprowa-

dzajc z zagranicy i wysyajc swych braci i rzd zrazu » patrza

na to przez szpary «. Arcybiskup za, kancelarya nadworna i rzd

do Landesa 2 listopada 1820 r.). Arcybiskup przysa wnet potem dwa » pakiety

«

ustaw szkolnych i przepisów nauczania, rónymi czasy przez nadworn komi-

sy nauk wydanych.

») Chotkowski str. 23.
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gubernialny, nie troszczc si o to, co cesarz na audyencyi pro-

wincyaowi mówi, rozumieli sowa delcretu sierpniowego, ais solche,

w ten sposób, ze Jezuici zostan wprawdzie jal^o zakonnicy, ale na

wspólnych innym zakonom warunkach i z zachowaniem ustaw

rzdowych we wszystkiem. To zapatrywanie zdawa si zrazu po-

dziela i cesarz, z niego te wynika absolutyzm arcybiskupa wobec

Jezuitów, jak w innych, tak w kwestyi obsadzenia parafii. Wedug
niego prowincya mia obowizek przedstawi na danie konsysto-

rza »sposobne indywidua*; raz przedstawieni i nominowani, przej

odtd mieli pod wadz wycznie biskupi. Prowincya witochow-
ski wrcz odmówi dostarczenia ksiy na parafi w tych warun-

kach; da ich, jeeli: 1) Stohca w. udzieU dyspensy, bo instytut

zabrania curam anlmarum; 2) z zachowaniem wadzy swej nad

nimi, jak nad wszystkimi; moe ich wic usun, zastpi innymi

i t. d., tylko w cile parafialnych sprawach podlegaj wadzy dye-

cezyalnej. Rad nie rad, dla braku ksiy, przyj milczco warunki

arcybiskup i ju od pocztku 1821 r. pracowaU na 7 parafiach

i tylu w^karyach Jezuici z pac wikaryuszów po 200 zr. rocznie,

przez co weszU na list » etatowych «.

O dyspens papiezk postara si prowincya witochowski,

bdc w Rzymie przez jeneraa Fortis, z którym mówic nawia-

sowo, utrzymywaU Jezuici cig, acz ostron korespondency. Dy-

spens rzymsk dano na dwa lata, potem przeduono do 1 lipca

1827 roku, w którym 56 Jezuitów pracowao na parafiach, a ju
12 grudnia 1826 r. sam arcybiskup Ankwicz prosi wprost cesarza

o dalsze jej przeduenie, bo na 40 osieroconych parafii w archi-

dyecezyi, 19 obsuguj Jezuici z wielkim poytkiem wiernych,

i o cudo! dnia 1 kwietnia 1827 r. cesarz pozwoli arcybiskupowi

i biskupom, a nawet prowincyaowi Jezuitów, postara si w Rzy-

mie o rzeczon dyspens »na czas nieograniczony, a przynajmniej

na lat kilka « ^). Tak wic stao Jezuitów przypomniaa we Lwo-

wie i Wiedniu, e istnieje papie w Rzymie, którego józefinizm

prawie ignorowa.

Jak dalece arcybiskup Ankwicz, a nie on sam tylko, przesiknity

by duchem józefinizmu, niech posuy ta okoliczno. Ju kolegium

tarnopolskie i szkoy byy w penem toku, gdy Ankwicz gorliwy

») Hist Col. Tarnop. — Chotkowski str. 23, 35, 52.

35^
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o cao praw »normalnych«, w sierpniu 1823 r. zwraca uwag
vice-gubernatora Taaffego na to, e Jezuici jako nauczyciele i jako

zakonnicy zagraniczni nie wykonali przysigi przepisanej dekretem

nadwornym 6 maja 1807 r., ani nie wystawili » rewersu « na wier-

no cesarzowi, powinni wic przyjmujc obywatelstwo austryackie

zoy »sponzy« i da formuy, wedug kfórej ta sponzya ma
by zoona. Hr. Taaffe uznawa potrzeb »sponzyi«, ale kto j
ma skada, czy tylko 50 » etatowych «, czy wszyscy Jezuici, o to

zapyta w Wiedniu. Odpowiedziano, e wszyscy Jezuici stosownie

do rozporzdzenia rzdowego 27 kwietnia i 24 listopada 1801 r.,

powinni byli zaraz na wstpie podpisa » rewers, jako do adnych
tajnych towarzystw nie nale «, a e nie uczyniU tego, sta si bd,
który naprawi naley teraz. Ale prowincya witochowski odpo-

wiedzia, e Jezuici adnych rewersów wystawia nie bd; móg
to uczyni, bo wanie pracowa nad zrobieniem wyomu w pod-

stawowem prawie józefinizmu.

§. 57. V\^yom w józcfinimie dekretem cesarskim 18 lipca

1827 r. zrobiony.

Gniotcy absolutyzm arcybiskupa Ankwicza, znajdujc po-

parcie w cesarskim rzdzie, zmusza Jezuitów do starania si o ka-

tegoryczn, jasn, wyran deklaracy cesarza, e zale od swego

jeneraa w Rzymie i dlatego swobodnie i bezporednio si z nim

znosi musz; czyh do dania dyspensy od fundamentalnego pa-

ragrafu praw » normalnych «.

Jako 20 maja 1822 roku wysa prowincya witochowski
z Tarnopola niemieck suplik do cesarza. Przypomniawszy na

wstpie ustne i pisemne owiadczenie O. Landesa, dane 14 i 16

sierpnia 1820 r. radcy Stiftowi i kanclerzowi Saurau, e zachowa-

nie istotnych punktów instytutu jest koniecznym warunkiem pozo-

stania Jezuitów w Galicyi, uprasza o przyobiecan w dekrecie

27 sierpnia 1820 r. dyspens co do dwóch najistotniejszych punk-

tów instytutu i o owiadczenie cesarskie: 1) e jenera Jezuitów ma
prawo nieograniczone, naznacza i zmienia prowincyaów i rekto-

rów, i wydawa wszelkie rozporzdzenia do zarzdu zakonu po-

trzebne, w myl instytutu; Jezuitom za przysuguje prawo swo-
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bodnego znoszenia si z jeneraem w sprawach zakonu i karnoci

zakonnej. e prowincya ma prawo mianowdania przeoonych w myl
instytutu i penomocnictwa od jeneraa; przeoeni za inni maj
prawdo czuwania nad wypenieniem obowizków kadego z pod-

wadnych zakonników. 2) W sprawie dymisyi lub wystpienia z za-

konu, Jezuitom w^olno zachowa swój instytut, bez poprzedniego

pozwolenia wadzy wieckiej. Dyspensy tej potrzebuj Jezuici dla

spokoju wasnego sumienia, dla którego ucierpieli ju tyle M-

Cesarz opatrzyw^szy prob »najwysz sygnatur % odesa j
do kancelaryi nadwornej. Dopiero 24 padziernika 1822 r. kanclerz

Saurau zada od prowincyaa » uzasadnienia proby dokumentami

i dowodami «. W odpowiedzi 9 list. prowincya prosi kanclerza o po-

zwolenie udania si do jeneraa po informacy. Na to mu Saurau

odwrotn poczt, bo 20 Hstopada, e patent 24 marca 1781 r. za-

brania zakonom korespondencyi z jeneraami poza granic pastwa;

cesarz Jezuitom nie da od tego patentu dyspensy, tem mniej moe
on to uczyni; czeka wic na umotywowanie proby bez poprzed-

niej informacyi jeneraa. Przesa mu j prownncya d. 13 stycznia

1823 r., powoujc si na dzieje zakonu od 1540 a do 1814 r.,

bo i cesarz Aleksander przyj bez zastrzeenia bull Piusa VII

Sollicitudo^ i na tekst instytutu.

Podczas tej wymiany listów^ prowincyaa z kanclerzem, cesarz

zasign zdania w tej sprawie u arcybiskupa wiedeskiego Leo-

polda MaksymiUana Firmiana. Józefinista i on do szpiku koci, od-

powiedzia 22 padziernika 1822 roku, e to czego daj Jezuici,

wTcz przeciwne patentom 1781, 1782 i 1783 r., e jeeli chc, to

niech koresponduj z jeneraem przez Gehelme Hof und Staats-

Kanzelei^ nie chcU tego, to niech si z Austryi wynosz. Jest je-

dnak droga porednia, oto niech jenera zamianuje jeneralnego wi-

karego dla Austryi rten niech Jezuitami rzdzi.

Nawiasowo dodam, e tego zdania by arcybiskup Ank-

wicz, i on to wedug sów wgierskiego prymasa Rudnaya moit

hanc camerinam. Nastawa aby Jezuici nie od jeneraa w Rzy-

mie, ale od niego zaleeli. ^czno zakonników z jeneraem,

mieszkajcym w Rzymie sprzeczn jest z józefiskim systemem

rzdu*. Rudnay za »bez ogródki objawi (cesarzowi) e dla za-

') Chotkowski str. 25.
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chowania pobonoci i wiary wród ludów Galicyi konieczne jest

zachowanie Jezuitów, ci za owoców przynie nie mog, jeeli od

swego instytutu odstpi* i radzi »aby jenera zakonu uda si

osobicie do cesarza, gdy bdzie w Florencyi lub Modenie, i rzecz

wprost z nim uoy; cesarz bowiem o dobro wiary katolickiej tro-

skliwy, chce, aby poddani jego byh w niej dobrze wyksztaceni

i ugruntowani* ^). Nawet Jezuitom yczhw^y biskup tarnowski Zie-

gler, osobisty przyjaciel 00. Landesa i Snarskiego, zrazu zdawa
si podziela zdanie obydwóch arcybiskupów, tak, e urobio si

mniemanie, i biskupi uwaaj czno z jeneraem i jego wpyw,
za ujm swej biskupiej wadzy. TrapiU si tem wielce Jezuici,

a przyjaciel ich baron Penkler odkry to biskupowi Zieglerowi

31 stycznia 1826 r. Biskup zaczywszy penklerowski hst, pisze do

rektora Landesa 17 lutego t. r. zarczajc, »e czno z jeneraem

wedug mojego zdania istotn jest i konieczn dla instytutu, ale

nie znosi si istoty w. instytutu, gdy korespondencya z jeneraem

ograniczon zostanie pewnemi reguami, jak to w korespondencyi

naszych biskupów z Stohc w. bywa; nawet to dogodniejsze, bo

pewniejsza jest wymiana listów przez nadworn kancelary, jak

przez zwyk, niedba czsto i niepewn wozow poczt « ^).

Tylko prymas wgierski Rudnay korzystajc z bytnoci swej

w Wiedniu od 8 lutego do 15 marca 1825 r. pracowa nad mo-

narch, aby da si nakoni do susznych prób zakonu ^).

Motywowana proba prowincyaa dostaa si 6 lutego 1 823 r.

pod obrady kancelaryi nadwornej; ks. hofrat Jiistel, który w tekcie

instytutu doszuka si, a 11 ustpów o wycznej wadzy jeneraa

w zakonie, 12 ustpów w sprawie dymisyi i uwolnienia od lubów
pojedynczych, i rozwaywszy argumenta pro i contra zakonkludo-

wa: praw pastwa nie naley ama. Niech si Jezuici wynosz;
lepiej, e Gahcya poczeka na hczniejszy kler wasny, ni gdyby dla

nich znosi miano ustawy. Osobne wotum da kanclerz dworu.

^) Acta Prov. Galie. IV, a. 1825 nr. 34. List kanonika ostrzychomskiego

A. Jordanskiego do rektora starów. Landesa 12 kwietnia 1825 r. W licie za
1 lutego ostrzega przed ukrytym nieprzyjacielem »prymasem« Ankwiczem.

^) Acta Prov. Galie. IV, 1825. To samo wyraniej jeszcze powtarza Zie-

gler w licie do O Landesa 31 marca t. r. polecajc ajenta austr. w Rzymie,

»candidissimum Genotti*.

') Tame.
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hr. Goess, byy gubernator Galicyi: niech jenera przeleje sw wa-
dz na prowincyaa, lub innych przeoonych, jak na to pozwala

litera instytutu. Pótora przeszo roku czeka ten elaborat kancela-

ryi nadwornej na decyzy monarchy. Dopiero 13 wrzenia 1824 r.

napisa cesarz jak zwykle na marginesie: *Jezuitom zabrania si

wszelkiej cznoci z jeneraem w Rzymie. Wolno mu jednak za-

mianowa vice-jeneraa, przela sw wadz na prowincyaa, za-

mieszka nawet w Austryi, ale i wtenczas kolegia i domy podle-

gayby nadzorowi biskupa dyecezyi, w której si znajduj*. W spra-

wie zato dymisyi da zupen wolno Jezuitom, byle o kadym
wypadku zawiadomili gubernatora, uwolni take Jezuitów od przy-

sigi nauczycielom przepisanej, wreszcie zezwoli na studium donic-

sticum teologii, byle z podrczników rzdowych wykadano. Dekret

ten przez kancelary nadworn i gubernatora otrzyma arcybiskup

Ankwicz z wezwaniem (18 listopada 1824 r.), aby przesa go Je-

zuitom i zada od nich deklaracyi, i zastosuj si do ustaw^ po-

lityczno-kocielnych.

Nie takiej decyzyi spodziewali si Jezuici, zwaszcza tarnopol-

scy, którzy byli wiadkami niezrównanej dobrotliwoci cesarza Fran-

ciszka, gdy zdajc na zjazd z cesarzem Aleksandrem do Czer-

niowiec, dnia 1 i 2 padziernika 1823 r. zatrzyma si w Tarno-

polu, mile z nimi rozmawia, podan przez prowincyaa prob
i katalog prowincyi przynie kaza do swego gabinetu o godz. 5,

»bo chc wszystko sam przeczyta* ^).

Wic prowincya otrzymawszy ów dekret i wezwanie arcybi-

skupa, zwleka z deklaracy; wezwany powtórnie, wrcz jej odmó-

wi, tómaczc si tem, e d. 11 sierpnia 1825 r. przesa suplik

wprost do cesarza (przez arcyksicia Ludwika) i dopokd rezolucyi

nie otrzyma, nic nie odpowie. Prosi za cesarza w dugim 11 stron

drobnego pisma, memoryale raczej jak probie, o czno z jene-

raem; w razie przeciwnym Jezuici musz opuci Gahcy; prosi

*) Hist. Col. Tarnop. W tej tarnopolskiej suplice prosi prowincya jeszcze

o kilka dyspens: aeby 1) oprócz 50 etatowyci, take nadctatowi Jezuici mieli

prawo obywatelstwa w Austryi, 2) aby móg sprowadzi biaoruskicti Jezuitów

z zagranicy, 3) aby rektorowie mogli by vice-dyrektorami szkó, 4) aby kosztem

rzdu otwarto bibliotek szkoln, 5) aby modzi Jezuici, którzy uczszczaj do

szkó publicznych, nie potrzebowali skada egzammów przed wieckimi.
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o dyspens od rzdowych podrczników teologicznych dla Jezuitów,

wreszcie prosi o zwolnienie od w^szelkich rewersów *).

Geneza tej proby zdaje si by ta. Jenera Fortis dowie-

dziawszy si o wrzeniowej odmowie cesarza, rozkaza Jezuitom

przygotowa si do wyjazdu z Galicyi, nie na arty, ale na prawd
i prosi cesarza o paszporty. Prowincya te witochowski uda
si do prowincyaów Woch i Hiszpanii, proszc o przyjcie pol-

skich Jezuitów, i otrzyma najprzychylniejsz odpowied, a gdy

dzikowa za t uprzejmo, odebra powtórny od hiszpaskiego

prowincyaa Piotra Gordon, list 11 kwietnia 1825 r. Nie wy nam
ale raczej my wam do podziki obowizani; » jakie z was heroiczne

przykady, jak pomoc mie bdziemy, gdybymy tylko na nasz
korzy baczyh, szczliwem nazwalibymy nieszczcie wasze

«

i t. d. ^) Równoczenie jednak rozpisa modlitwy po prowincyi na

odwrócenie grocej klski, a 31 marca 1825 r. wysa O. Loefflera

jako prokuratora zakonu do Wiednia w towarzystwie O. Chludzi-

skiego, 0. Landes bowiem mianowany wizytatorem nowej prowin-

cyi, zwiedziwszy j w ostatnich trzech miesicach 1821 r., powró-

ci wprawdzie do Wiednia, ale ju 21 marca 1822 r. przeznaczony

zosta na rektora i mistrza nowicyuszów w Starejwsi i odtd nie

byo adnego Jezuity w stohcy ^). Zadaniem misyi O. Loefflera byo
zbada teren i nakoni cesarza i rzd do wyjcia z poowicznoci
i chwiejnoci. Widocznie znalaz grunt twardy, przewaay znane

nam wpywy józefiskiego episkopatu i nadwornych referentów, bo

w kwietniu wrczy cesarzowi prob uoon przez jeneraa:

»Najpokorniej rzucamy si do stóp JGM. my Jezuici wyp-
dzeni z Rosyi i owiadczamy si z wdzicznoci za wywiadczone
przez WGM. dobrodziejstwa, przepuszczajc nas przez swoje kraje,

czci zatrzymujc w nich przez lat z gór cztery. Wieczn pa-

mi tak wielkiej wspaniaomylnoci przechowamy wszdzie. Teraz

za, gdy widzimy, e nam niepodobna y wedug naszych ustaw,

ani by uytecznymi pastwu WGM., wzywamy askawoci WGM.,
aby nam pozwoli pój dalej drog naszego wygnania, abymy
z brami naszymi poczeni, t mieh pociech, emy a do ostat-

») Acta Prov. Galie. IV. a. 1825, nr. 62. — Chotkowski str. 25—30.
*) Tame nr. 35.

3) Hist. Gol. Tarnop. — Gatalogi breves.
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niej chwili wiedli ycie zgodne z nasz profesy zakonn « ^). Do

memoryau, zaczy 0. Loeffler nastpujc, ostatni jak si spo-

dziewa naleao prob: » Skoro nas ten smutny los spotka, e
zczone proby nasze wyday si JCM. niewykonalnemi, to uwiel-

biamy rk Opatrznoci, w której s serca królów, a która dowiad-

czajc nas, przygotowaa nam drugie wygnanie. Caujemy z pokor

t rk Opatrznoci i przyjmujemy z rezygnacy krzy na barki

nasze woony. Przytem jednak odwaamy si jeszcze raz zbliy

do tronu WCM. i prosimy WC.M., którego serce nie odtrca od sie-

bie przygniecionych dol, aby osadzajc nasz twardy los, uyczy

to, co nastpuje:

1) Dla uatwienia emigracyi onym 50 Jezuitom, aby wypacono

roczn pensy, na opdzenie za kosztów podróy innych, aby dano

sum, odpowiedni wartoci jezuickiego gmachu (konwiktu, który

z wasnych funduszów, ale na dominikaskim gruncie wybudowali)

w Tarnopolu, który obrócony by moe na lokal urzdowy.

2) Aby WC^I. wyda stosowne rozkazy, uatwiajce nam ju

i tak uciliw wdrówk *).

Cesarz Franciszek nie kaza wyda paszportów, 0. Loeffle-

rowi zrobi nadziej, e si te rzeczy jako uoy dadz. W pro-

wincyaa wstpia otucha i odway si na wrczenie sierpniow^ej

proby przez arcyksicia Ludwika cesarzowi.

Wie o rozkazie jeneraa zakonu opuszczenia Galicyi przez

Jezuitów rozesza si w Wiedniu i w Ostrzychomiu ju w styczniu

1825 r. i przerazia przyjació ich, zwaszcza biskupów wgierskich,

którzy powrotu ich do Wgier pragnU gorco. Rozmawia wiele

o tem prymas Rudnay z kanonikiem i archidyakonem swym Jor-

danskim i przyrzek mu, e skoro do Wiednia w lutym przybdzie,

»to znajdzie sposobno z cesarzem tak pomówi, e Jezuitom od-

jt zostanie wszelka obawa« ^). Jordansky, delegat kapituy ostrzy-

chomskiej na sejm 1825 r. obrabia arcybiskupów Koloczy i Wara-

dynu i innych biskupów i delegatów kapitu, aby starali si na

1) List w oryginale rektora modeskiego do O. witochowskiego, w imie-

niu jeneraa napisany 11 lutego 1824 r. (Archiv. Prov. Pol.).

*) Archiv. Prov. Pol.

8) Acta Prov. Galie. IV. a. 1825 nr. 5. Jordansky do Landesa 1 lutego

1825 roku.
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sejmie o powrót Jezuitów do Wgier ^). Prymas Riidnay upewnia

0. Landesa z sejmu z Preszburga 16 listopada 1825 roku: »mamy
szczególn dobrej sprawy obron w samym pierwszym ministrze

JO. ksiciu Metternichu « ^). Do prowincyaa za pisa 26 padzier-

nika: V spraw caoci zakonu, któr mi polecasz, widz bardzo

dobrze pooon u cesarza i u ksicia Metternicha, a take u in-

nych zacnych mów, zwaszcza wgierskich biskupów

«

^). Na sej-

mie nic nie wskórano dla Jezuitów, praevalent iwotestantes in Co-

mitiis, bo przewag maj protestanci, zato prymas Rudnay w gra-

tulacyjnym licie z 25 lutego 1826 r. poleci Jezuitów bardzo go-

rco nowemu biskupowi przemyskiemu Janowi Potoczkiemu, który

si te do grona przyjació zakonu chtnie zaliczy*). Skutecznem

take okazao si wstawienie biskupa Zieglera, o które usilnie go

prosiU 00. Snarski, Landes i prowincya.

Nie zasypiano sprawy i w kraju. Zaalarmowane guch
wieci o wyjedzie Jezuitów z Gahcyi obywatelstwo tarnopol-

skie i sanockie, wygotowao pod dniem 1 listopada 1825 i 2 lu-

tego 1826 roku adres do przewietnych Stanów Gahcyi: »aby

dostojne kolegium stanowe raczyo u podnóka tronu zanie ich

proby i wystawi si u Najjaniejszego Pana z prob najpokorniej-

sz o utrzymanie tych ksiy i o kontynuacy przez nich edukacyi,

w miecie Tarnopolu zaprowadzonej*. Sanoczanie w zwilejszym
nieco adresie, podnoszc moralno wychowania jezuickiego, prosili,

»aby N. P. zakon jezuicki na zawsze askawie w krajach naszych

utrzyma raczy «
^).

*) Tame nr. 72. Jordansky do Landesa 6 wrzenia 1825 r.

2) Tame nr. 76.

3) Tame nr. 84.

*) Tame V, 18.

^) Na adresie tarnopolskim podpisani: Wiktor hr. Baworowski, kawaler

w. Stanisawa, Franciszek Korytowski, Leopold hr. Starzeski, Jakób Kolumna
Czosnowski, Onufry Sulistrowski, Adolf Rakowski, Józef Zabielski, Dyzma Ra-

kowski, Jan Pielawa Kamieniecki, Wincenty hr. Rrosnowski, Albert baron Cze-

chowicz, Jan hr. Skarbek, Jan Rociszewski, Wincenty Szeliski, Wojciech na

Winiewie Winiewski, Józef Smarzewski, Augustyn Dieranowski, Feliks Zura-

kowski, Stanisaw Morawski, Micha Checiski, Dominik Jaruntowski, Józef

Dzwonkowski, Tadeusz Ramieski, Jan Lipczyski, Józef Podlewski, Józef Zabo-

rowski, Jdrzej Szumlaski, Mateusz hr. Miczyski, Jan baron Ronopka.
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Na te adresy dano ze Lwowa odpowied lakoniczn: » Wsku-

tek rezolucyi wysokich c. k. rzdów krajowych z dnia 23 stycznia

1826 r. do 1. 1974 do wydziau Stanu nadesanej, owiadcza si,

e ani o zniesieniu 00. Jezuitów^ tu w Galicyi, ani te o uchyleniu

onych od edukacyi modziey w tutejszo krajowych szkoach znaj-

dujcej si, tyme c. k. rzdom krajowym nic nie jest wiadomem«.

Podpisano Bojarski ^).

Nader w^ por biskupi gahcyjscy postanowiU r. 1826, odpra-

wi w swych dyecezyach jubileusz, ogoszony chrzecijaskiemu

wiatu przez Leona XII w dzie Boego Narodzenia 1825 r. w tym

celu, »aby uprosi u Boga pomnoenie w^ witobliw^oci i rozsze-

rzenie Kocioa katolickiego i królestwa Chrystusowego, uwolnienie

wiata od wszelkiego bdu, aby sprowadzi ludzi do poznania

drogi zbawienia, aby wzmocni midzy ksitami chrzecijaskimi

zgod, pokój, jakich wiat nigdy da nie moe« ^). Wezwano Je-

zuitów do jubileuszowych kaza. Pierwszy ks. Ankwicz prosi wa-
snorcznym hstem z d. 2 maja 1826 r. prowincyaa o kilku ka-

znodziei jubileuszowych ^). Przysano z Tarnopola 00. Budko
i yko, a dla suchania spowiedzi Niemców, O. Stoegera. MieU ka-

zania przy niewidzianym oddawna udziale pubhcznoci w pojezuic-

kim kociele lwowskim. Bya to formalna misya, arcybiskup w oto-

czeniu kapituy, odprawia celebry, sucha z wielk uwag kaza,

a ucieszony niespodziewanem powodzeniem, da od prowincyaa.

Na adresie sanockim pooyli podpisy:

Ksawery hr. Krasicki, Stanisaw Kieszkowski, Wincenty wiatopek Za-

wadzki, Stanisaw z Rohotycza Brzeciaski, Aleksander z Brochwiczów Wiktor,

Jdrzej Bal, Franciszek Rylski, Pawe de Koziegowy Giebutowski, Ferdynand

Bom Wezlar, Jan Bobczyski, Liberat Janowski, Sykstus z Koziegów Giebu-

towski, Kazimierz de Rogono Rogoeski, Józef z ksit Saksów Konarski,

Feliks czyski, Jerzy Winogrodzki, Józef Górski, Ignacy Sobieszczaski, Idzi

Kobarzewski, Wawrzyniec Cieszanowski, Octoginta duorum annorum seniculus

(82-letni starzec) Józef Korabita Laskowski, Serenissimi Poloniarum Regis Sta-

nislai Aug. IV Camerarius actualis, Mikoaj Woodkiewicz, Konstanty z Kopysny

Kopystyski, Stanisaw na Przyborowie Górski, Joachim z Komina Komiski.

Wszystkich podpisów 55.

1) Oryg. akt. tarnop. adresu i odpowiedzi Stanów w Arcliiy. Prov. Pol.

Kopia adresu sanockiego w konnotacie ks. Perkowskiego.

*) Sowa buUi papiezkiej. Montor, Hist. du Pape Leon XII. T. II, 49.

*) Archiv. Prov. Pol.
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aby polskim Jezuitom pozwoli duej zosta we Lwowie. Po od-

prawieniu misyi w pojezuickim kociele, miewa O. Budko w mie-

sicu wrzeniu trzydniow^e jubileuszowe nauki, najprzód u PP. Be-

nedyktynek »byo tam osób wieckich bardzo wiele pa zacnych «,

potem u PP. Sakramentek, nastpnie w^ szpitalu Pijarskim i w wi-
zieniu*. Prostot i litewsk otwartoci swoj, umia pozyska so-

bie arcybiskupa i urzdników, chodzi pilnie koo sprawy tynieckiego

kolegium i dopiero pón jesieni, napracowawszy si na ambonie

i w konfesyonale, oddawszy zakonowi walne przysugi, wróci do

Tarnopola. Tam otwarto jubileusz trzydniow misy i w tene spo-

sób ukoczono w listopadzie.

W tarnowskiej dyecezyi, oprócz tynieckich Jezuitów, którzy

mimo niewygód rozpocztego kolegium, obiegU ssiednie wsie,

katechizujc , kac, suchajc spowiedzi, (wysuchano z gór
19.000 osób ^), biega cae 60 dni, pielgrzymujc z miejsca na miej-

sce, niezmordowany misyonarz O. Karol Snarski. Sympatyczna to

posta, znana dobrze w Galicyi i w Ksistwie Poznaskiem. Biskup

Ziegler tak go pokocha, e zawsze mie go chcia przy swoim
boku, mianowa radc konsystorza, ale tej godnoci Jezuita nie

przyj. W Bochni, Szczepanowie, Jordanowie, ywcu i indziej, od-

byy si z okazyi jubileuszu kilkudniowe misye. »W cigu dni 60,

pisa 0. Snarski do prowincyaa pod dniem 12 listopada 1826 r.,

które na wezwanie Illustrissimi powiciem pracy jubileuszowej

w jego dyecezyi, codzie dwa i trzy razy sowo Boe opowiadajc,
a to bez pomocy, jako sam jeden wród przeszkód, które si jednak

ask Bosk day zwyciy, ród niesmaków, które mnie czasem
spotykay, widocznie Bóg miosierny krzepi moje siy, zdrów je-

stem po pracy tak jak przed prac. Wyczywszy Szczepanowa
i Jordanowa, zreszt gdziem by, nietylko przygotowania ale i ostrze-

enia nie znalazem, ale Bóg jeden uczyni wszdzie przygotowania
w sercach. Tysice si wnet zbiegay, nie wstydziU si i panowie
i panie miesza si z prostym ludem. Wszdzie odjechaem z prze-

konaniem tem, e Bóg wybra czas i posa w\ jubileusz na po-

kazanie szczególnego swego miosierdzia «.

*W Jordanowie pidziesit lat przecig, wygadzi do szcztu
lad podjtych prac naszych niegdy tam Jezuitów w sercach gó-

*) Hist. dom. Tynecensis.
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ralów dzisiejszych. Nie rozumieli dlaczego yli. Serca ich i umysy
zdaway si by tak twarde i zarose, jak twarde i porose lasem

góry, które oni zamieszkali. Coraz chciwszymi s do suchania

prawd Boych i coraz te prawdy zrozumialszemi dla nich byy« ^).

W Bochni odprawia O. Karol » poprawiny jubileuszowe «, dawa
potem nauki winiom w Winiczu, prosi bowiem o to biskup

Ziegler, zachcony dobrym skutkiem podobnych nauk 0. Budki
w domu karnym lwowskim. Mimo humoru zawsze wesoego i do-

brego animuszu zdrowie O. Snarskiego podupado znacznie, trapi

go kaszel nieznony, ksieni Duval zatrzymaa go przez czas jaki

w Stanitkach i kazaa mie piecz o nim. »Bóg da nam praw-

dziw matk w osobie ksieni staniteckiej, pisa dnia 28 listopada

1 826 r. do prowincyaa, nasi ksia tynieccy musieli Jks. prowin-

cyaowi zda wierny raport co ta matka czyni dla nas. A jak si

smuci, gdy syszy, e z naszych który zachorowa. Mówi Reverendo

Patri, rodzona chyba matka nad jedynem swojem tak trapi si dzie-

ciciem*. Póniej, oprócz dwóch stale w Stanitkach znajdujcych si

Jezuitów, zjedali tam od czasu do czasu inni Jezuici na wypoczy-

nek i wytchnienie po apostolskich trudach, zawsze troskUwie i go-

cinnie podejmowani.

Bównie zbawienn bya jubileuszowa praca Jezuitów w prze-

myskiej dyecezyi. Nastpca przyjaznego zakonowi Goaszewskiego,

Jan de Potoczki, rodem z Wgier, wicony na przemyskiego bi-

skupa dopiero w maju 1826 r., mia sobie Jezuitów galicyjskich

szczególnie poleconych od prymasa Budnaya. W archiwum prze-

chowuj si te rekomendacyjne hsty i odpowied na nie biskupa

przemyskiego. Ogromny zreszt niedostatek duchowiestwa wród
jubileuszowej pracy, by najlepsz rekomendacy dla 21 Jezuitów,

mieszkajcych w tym roku w starowiejskiem kolegium. Dwóch z nich

przywoa biskup na jubileuszowe kazania do Przemyla; niezli-

czony lud z okolicy i stron dalszych cisn si do kocioa cudo-

wnej Matki Boej Starowiejskiej, od witu do 3-ej popoudniu kon-

fesyonay byy w obleniu, wysuchano 77.000 spowiedzi ^). Ta

sama apostolska gorliw^o Jezuitów w katechizmach, kazaniach

i spowiedziach, zajaniaa podczas jubileuszu na wszystkich sta-

*) Archiv. Prov. Pol,

*) Annales Colleg. Starav. sub a. 1826. Ms. in fol.
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cvach misyjnych i w ssiedztwie. Kler wiecki zbudowany takim

przykadem, j si do naladowania, poprawa obyczajów u ludzi

bya widoczna. Kreishauptmani, którzy wtenczas i nad duchownemi

sprawami, jak jubileusz, dzieryli nadzorcz wadz, zdawali bar-

dzo pochlebne relacye do gubernium, a dziekani do konsystorza,

gubernator znów ksi Lobkowic i biskupi pisah »najpoddasze«

raporta do kancelaryi dworu.

Wszystko to czynio mikszym cesarza Franciszka; ju by
reskryptem z d. 22 stycznia 1827 r. pozwoli, aby dyrektorem szkó

tarnopolskich nie by starosta, ale prowincya zakonu, starocie

tylko poruczono od czasu do czasu odby wizyt szkoln; w tym

celu zjecha raz naw^et ów vice-prezydent Krieg, a widzc wzorowy

porzdek w wykadach, grzeczne Jezuitom, acz nie szczere pah
komplementa. Gimnazyum nabyo sawy; nietylko z wschodniej Ga-

licyi, ale i z zachodnich cyrkuów zgaszah si uczniowie, których

hczba przechodzia ju 400. Jubileuszowe prace zakonu i bhsze

poznanie Jezuitów, zamkno usta ich przeciwnikom, na których

i w Galicyi zrazu nie brako, wielu bowiem z duchownych nie

chciao czy nie mogo zrozumie, dlaczego Jezuici s tak troskliwi

o zachowanie instytutu swego.

Nie udao mi si odszuka, kto przyoy ostatni rk do

zbawiennego dziea, dosy, e pod d. 18 hstopada 1827 r. wyszed

z kancelaryi dworu dekret, pozwalajcy Jezuitom y wedug swego

instytutu tej treci:

»W nadziei, e Jezuici przyjci do mego pastwa, walne wy-

wiadcz usugi w nauczaniu i wychowaniu modziey i w tymcza-

sowej pomocy parafialnej, e bezreligijnoci i zepsuciu zbawienn

poo tam, a z uczniów swoich uformuj dobrych chrzecijan

i wiernych poddanych, e wic przyczyni si do prawdziwej owiaty

i uszczliwienia mych podwadnych, przychylam si do ich proby,

aby im wolno byo y i rzdzi si wedug swego instytutu i po-

zwalam :

1) Aby im wolno byo pozosta w komunikacyi z swoim je-

neraem zakonu co do wewntrznego zakonnego zarzdu w myl
ustaw przez Koció zatwierdzonych, w celu utrzymania zakonnej

karnoci.

2j Co si za tyczy obowizków kapaskich, odprawiania

suby Boej, kaza i suchania spowiedzi, to Jezuici zostajcy tym-
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czasowo na parafiach, winni ulega biskupom, tak, e tylko we-

wntrzny zarzd i czujno nad karnoci zakonn, wedug insty-

tutu nalee bdzie do przeoonych zakonu.

3) Aeby nie zwolniaa karno zakonna, pomoc dawana na

parafiach ma by uregulowana w myl instytutu t. j. w ksztacie

domów^ misyjnych. W tym punkcie porozumie si prowincya z miej-

scowymi biskupami, tak co do wyznaczenia osób, jak co do ogra-

niczenia czasu.

4) Co do teologicznego studyum domowego, zachowa naley

to, co dekretem moim z dnia 24 czerwca 1827 r. przepisano. (Po-

mówimy o tem niej). Wzgldem za innych nauk, pozwalam, aby

je dawali Jezuici w myl swego instytutu rafio studiorum i kie-

rownictwo tych nauk poruczone by ma przeoonym zakonu. Ksiki

jednak szkolne podane by maj do rewizyi i aprobaty odpowied-

nich komisyi, równie jak egzamina szkolne odbywa si maj we-

dle istniejcych w mem pastwie przepisów.

5) Wystawianie rewersów znosi si, w razie jednak, gdy który

zakonnik wyjeda za granic, albo z zagranicy ma by sprowa-

dzony, naley poprzednio otrzyma moje cesarskie pozwolenie.

Ta najwysza nasza wola posya si prowincyaowi do wiadomoci

i dyrekcyi. JeeH powstan w jej wykonaniu jakie wtpliwoci, to

po rozwizanie ich uda si naley przez gubernium do mnie.

Wreszcie poleca si ks. prowincyaowi, aby bezzwocznie, najdalej

w omiu dniach, wygotowa dokadny raport o stanie obecnym ko-

legiów, aeby dotacya, skad osób tych kolegiów i cice na nich

powinnoci, dokadnie przejrzane by mogy ^.

Francisse

Dekretem tym, byt zakonu w Galicyi zdawa si by utrwa-

lony na zawsze.

A wic pierwszy wyom w józefinimie zrobiony. Dekret ten,

jak susznie zauway ks. Ghotkowski, czyni wyom w dotychcza-

sowych pojciach i zasadach poUtyczno-kocielnych, jakie od pó
wieku z gór panoway w Austryi, i w tem jest wanie zasuga

Tow. Jez., e postawiwszy rzecz na ostrzu noa, potrafio na swo-

jem postawi *). Prowincya wdziczny Bogu i ludziom, rozpisa

i) Ghotkowski str. 30—32.
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28 grudnia t. r. suffragia: ksia odprawi po 10 mszy w., bracia

odmówi po 10 koronek i ofiaruj po jednej komunii w. za po-

mylno panowania »najdobrotliwszego« cesarza Franciszka I. Do

ksicia za ]\Ietternicha wystosowa list dzikczynny d. 11 stycznia

1828 r. z ofiar 200 mszy w. na jego intency ^).

§. 58. Drugi wyom w józefinizmie: wolno naucza-

nia wedug Ratlo studiorum i zachowania instytutu we
wszystkiem. 1827-1836.

Jak pajk sw sieci much, tak józefinizm oplata wycho-

wanie publiczne tysicem ustaw, przepisów, paragrafów. Wszelkie

instytucye naukowe: uniwersytety, akademie, gimnazya, a nade-

wszystko seminarya duchowne i praktykowane od kilku wieków

w zakonach studia domestica, a nawet nowicyaty, wszystkie one

miay wychowa modzie przedewszystkiem na »wiernopodda-

ezych Austryaków«, o religijnych wprawdzie, ale monarchiczno-

absolutnych przekonaniach ^). Na czele staa utworzona 1760 roku

nadw^orna komisya nauk (Sudien Hoff-Komission) jako sekcya kan-

celaryi nadwornej w Wiedniu. Ta uoya warunki i plan nauk,

egzaminów i metod nauczania najprzód dla profesorów i nauczy-

cieli, potem plan nauk i warunki dla szkó wyszych i niszych

i dla kadej klasy z osobna. Wszystkie podrczniki szkolne a do

katechizmu w szkoach » normalnych i trywialnych « polecaa lub

zatwierdzaa nadworna komisya nauk. Kadorazowy gubernator

by najwyszym inspektorem wszelkich szkó w swym kraju, kado-
razowy starosta by dyrektorem gimnazyów w swym » cyrkule «,

a vice-dyrektorem by zazwyczaj jeden z duchownych dygnitarzy,

pod ich dyrekcy zarzdza szkoami prefekt szkó i nauczyciele.

Corocznie wizytowa szkoy » najwyszy dyrektor szkó « mianowany

przez nadworn komisy nauk, a czsto prezydent gubernialny lub

sam gubernator. Dla nauki rehgii i naboestwa w szkoach mia-

now^aa ta komisya, w porozumieniu jednak z biskupami, ksiy
katechetów, którzy uczy mieli wedug podrczników^ rzdowych.

») Acta Prov. Galie. VII. 1828, nr. 1.

') Porównaj: Bmnner, sir. 353. Die staatlichen Erzieher des Clerus.
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Dyecezyalne seminarya ksiy, jak indziej tak w Galicyi *), zamkn
cesarz Józef, utworzy natomiast > centralne « seminaryum we Lwo-
wie dla trzeci dyecezyi: lwowskiej, przemyskiej, a póniej 1822 r.

i tarnowskiej. Rektor i profesorowie, wykady i podrczniki teolo-

gii, historyi kocielnej i t. d., wiczenia nawet duchowne i naboe-
stwa, przyjmowanie i wydalanie kleryków, wszystko to zaleao od

nadwornej komisyi nauk i gubernialnego rzdu; kleryków wycho-

wywano na » urzdników kocielnych, Beamten der KircJie«.

W chwili przybycia Jezuitów byo w Gahcyi 11 gimnazyów

picioklasowych wedug reformy profesora Martiniego, referenta ge-

neralnego w nadwornej komisyi nauk, zatwierdzonej dekretem na-

dwornym 3 padziernika 1774 r. i wedug organizacyi » szkó a-
ciskich « przez ks. Gracyana Marksa, dyrektora humaniorów, za-

twierdzonej dekretem nadwornym 10 wrzenia 1776 r. ^).

Dla braku nauczycieli, zamiast 6 pracowao w niektórych

szkoach 3 a nawet 2, z tej te przyczyny nie wszdzie uczono

greki 3). Przybycie wic Jezuitów » mistrzów « w nauczaniu szkol-

nem, byo podane z tej take miary, oddano im natychmiast gi-

mnazyum w Tarnopolu, nad którego otwarciem pracowa bez skutku

vice-starosta Fluk i obywatelstwo.

Skrpowani ptami józefinizmu Jezuici, rozluniaU je i zrzu-

cali powoh. A byy to pta cikie, do powiedzie, e od 1820

do 1827 r. nadworna komisya nauk wystosowaa li tylko w spra-

*) Byo ich 5, t. j. 2 we Lwowie, 3 w Przemylu, w Samborze i Brzo-

zowie. Kalinka. Galicya i Kraków str. 275.

') Hist. uniwersytetu lwowskiego przez Dr. Finkla i Dr. Starzyskiego.

Lwów 1894, str. 33. Plan zapoyczony z Ratio studiorum, 3 klasy gramatyki,

poetyka i retoryka. Rzd austryacki zamkn 1772 roku dziewi szkó kolonii

akademii krakowskiej; 1773 r. znikno 6 szkó jezuickich; 1784 r. zamkn Jó-

zef II trzy szkoy pijarskie (we Lwowie, Zoczowie i Rzeszowie) i szko bazy-

liask w Buczaczu, tak, e 1776 r. pozostao tylko 7 gimnazyów: lwowskie,

przemyskie, rzeszowskie, Samborskie, trzechklasowe buczackie i nowe w Zba-

rau, przeniesione do Brzean, r. 1784 r. zwinito gimnazyum buczackie, ale

otwarto gimnazyum tarnowskie; 1804 r. wskrzeszono progimnazyum bocheskie,

drugie gimnazyum lwowskie i gimnazyum nowosdeckie. (Sprawozdanie dyrek-

cyi c. k. wyszego gimnazyum w Tarnopolu za rok szkolny 1896, artyku Dra

M. Maciszewskiego: Historya gimnazyum tarnopolskiego. Take w osobnem wy-

daniu).

») Tame.

JEZUICI W POLSCE. V. 3g
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wach profesorów i nauczycieli, 77 dekretów i reskryptów, a z tych

50 aktów odnosi si do egzaminów publicznych samyche nauczy-

cieli i do studium domesticum *).

Przedewszystkiem uwolni si trzeba byo od dokuczliwych

egzaminów profesorskich przed arcybiskupem Ankwiczem, który

jak wiemy, nie rad by szkoom Jezuitów, bo chcia nimi waku-

jce parafie obsadzi. Wic 1823 r. prowincya otrzymawszy po-

zwolenie na otwarcie w Tarnopolu, oprócz klas gimnazyalnych, pe-

nego kursu filozofii z wykadem wszelako niemieckim, (dopiero

1827 r. pozwolono na wykad aciski), uzyska te dyspens od

egzaminów arcybiskupich, i odtd sam przedstawia profesorów fi-

lozofii do egzaminów rzdowych i nominacyi przez komisy na-

dworn. Na jego te tylko przedstawienie, mianowany profesorem

greki O. Hawryowicz; on te, nie pytajc si ani arcybiskupa, ani

rzdu, wprowadzi do gimnazyum dwa nadobowizkowe kurs j-
zyka francuzkiego; on wreszcie otrzyma dyspens dla kleryków

zakonu od egzaminów przed wieckimi i drug podpisan 10 gru-

dnia 1826 r. przez cesarza, moc której kadorazowy prowincya

jest vice-dyrektorem gimnazyum.

W wykadach nauki religii odrzucili odraz u podrczniki szkolne

i wprowadzih katechizm Kanizyusza i history biblijn Overberga,

a katecheta 0. Foerster, umotywowa krok ten memoryaem 1827 r.

do jeneralnego dyrektora szkó ks. Zachariasiewicza ^), wykazujc

akatolickie zdania i opinie w rzdowych podrcznikach zawarte.

Nareszcie dekretem nadwornym 22 stycznia 1827 roku prowincya

zamianowany dyrektorem gimnazyum. Spady okowy; Jezuici, bez

arcybiskupa, bez starosty i jego komisarza, zarzdzali wychowa-

niem i nauk modziey, wedug systemu jednak austryackiego

') S te dokumenta w Archiv. Prov. Pol. — Acta Prov. Galie. 1820—27,

tomy I

—

V. — Leon XII pozwoli dekretem 23 czerwca 1828 roku Jezuitom na

.skadanie rzdowych egzaminów, gdy niektórzy z nich uwaali je za »przeci-

wne prawom Kocioa i soboru trydenckiego* i swe skrupuy przedoyli jene-

raowi Fortis. (Institutum Soc. Jesu. I, 357, 358).

*) Ormianin, który 1812 r. przeszed na obrzdek aciski. M uczony,

ale pojciami józefinizmu przesiky, z których wyleczy si nieco przez czste

obcowanie z Jezuitami i by im przychylny jako dyrektor i póniej jako biskup

przemyski.
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i pod nadzorem jeneralnego dyrektora, a na egzaminach rocznych

bywa starosta lub komisarz jego.

Równoczenie toczyli walk z józefinizmem na polu wycho-

w^ania modziey swej zakonnej, która filozofi koczya w Tarno-

polu, ale po teologi posyao j prawo józefiskie do seminaryum

dyecezyalnego, gdzie wykadano w duchu Febroniusza z podrczni-

ków pooonych na index. Na prob prowincyaa 22 lipca 1823 r.

do rzdu o pozwolenie na domesicum studium theologicum, odpo-

wiedziaa nadworna komisya nauk 13 padziernika, eby Jezuici,

zanim przygotuj to studium wedug ustaw pastwowych, kleryków

swych posyali na wykady do seminaryum dyecezyalnego w Prze-

mylu lub we Lwowie. Prowincya wyprawi istotnie kilku teolo-

gów^ z 0. Ciechanowieckim do seminaryum przemyskiego, ale tu

wanie przekonano si, e wykady i ich podrczniki s wprost

akatolickie. Wic prowincya odwoa kleryków do Starejwsi i mia-

now^anym przez siebie profesorom przyszego studyum teologicz-

nego poleci wygotowa: 1) memorya, jako »nie mona naszych

kleryków posya do szkó publicznych (teologicznych) bez naru-

szenia istoty instytutu «. 2) uoy i udowodni teologiczne zdanie

(sentcntiam) jako »nie godzi si przyjmowa od rzdu prywatnego

studyum teologicznego bez zastrzeenia, bo znaczyoby to przyj
schizm*. Na dowód tej tezy, poddaj profesorowie cisej krytyce

podrczniki szkolne dekretami cesarskimi zatwierdzone i semina-

ryom przymusowo narzucone jak: Enchiridion prawa kocielno-

austryackiego, profesora Piechbergera z Lincu, katechetyka Leonarda,

teologia moralna Reybergera, historya kocielna Dannemayera, trzy

podrczniki do wykadu Pisma w. przez profesora Jahna. Zdanie

to na 18 stronnicach in folio opracowane, podpisah 17 czerwca

1824 r.: 00. Ignacy Perkowski prof. prawa kanonicznego, Mikoaj

Brodowski teologii moralnej. Mateusz Molinari egzegezy i hebraiki,

Samuel Rahoza dogmatyki ^). Suy ono miao wraz z memorya-

em podpisanym przez tyche profesorów 4 czerwca, dla informa-

cyi jeneraa zakonu, a take samego prowincyaa, który jeszcze

przed odebraniem odpowiedzi od nadwornej komisyi nauk z 13 pa-

dziernika, w suplice wprost do tronu 2 padziernika 1823 r. midzy

») Acta Prov. Galie. II. a. 1823 nr. 127, III. a. 1824, nr. 5G. — Cliotkow-

ski, str. 30.

36*
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innemi prosi take o sttidmm domcsticum. Dopiero 13 wrzenia

1824 r. odebra na ni odpowied liomisyi nauk: pozwala si na

sudhon domcsticum, ale wedug istniejcych dla innych zakonów

przepisów, tak co do metody i profesorów, jak podrczników i wy-

kadów.

Na to prowincya w probie do cesarza 25 padziernika t. r.

dzikujc za pozwolenie, powiada, ze profesorowie napotkali na

due trudnoci: 1) e wiele podrczników zaraonych jest bdami
przeciw wierze katohckiej; 2) e teologia dogmatyczna w^edug me-

tody rzdowej w skróceniu i przez rok tylko wykadana, co dla

Jezuitów nie wystarcza. Prosi wic, aby cesarz uwolni profesorów

jezuickich od rzdowych egzaminów, a ju jeeli je koniecznie ska-

da musz, to z tego tylko przedmiotu, którego s profesorami

i przed biskupem np. Zieglerem; powtóre, aby to studyum odby-

wao si wedug metody zakonu Jezuitów, prowincya by jego dy-

rektorem i przez biskupa lub wprost zdawa coroczn spraw rz-

dowi ^).

Zaniepokojona treci supliki nadworna komisya nauk za-
daa 30 marca 1825 r. od prowincyaa wyjanienia swobodnego

freimiithig darzustellen: a) dlaczego istniejce przepisy rzdow^e co

do studium domcsticum Jezuitom s nieodpowiedne ? b) które to

ustawy zakonu jezuickiego nakadaj jako obowizek sumienia, nie-

ksztaci kleryków wedug przepisów rzdowych; c) jaki jest do-

kadny plan nauk teologicznych w zakonie i jakie podrczniki;

d) które to w rzdowych zakadach przepisane podrczniki i w któ-

rych punktach, gosz zasady zdaniem Jezuitów innowiercze (hetc-

rodox) i wierze katohckiej przeciwne ? Arcybiskup Ankwicz prze-

syajc prowincyaowi ów dekret, naznaczy termin odpowiedzi na

d. 20 czerwca t. r., gubernium za 19 wrzenia t. r. polecio, aby

Jezuici, dopokd zaatwienie ich powyszej proby z Wiednia nie

nadejdzie, zastosowah si cile do istniejcych przepisów wzgl-

dem studium domcsticum ^).

Odpowied przygotowali teolodzy starowiejscy i da j dnia

28 sierpnia 1825 r. w wyrazach ogldnych prowincya, wymieni

jednak 7 podrczników teologicznych, pooonych na index z przy-

>) Ada Prov. Galie. III, nr. 77.

»j Tame IV, nr. 44. 78.
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toczeniem daty dekretu kongregacyi indeksu *). Przesa te krytyk,

na razie dwoci podrczników na I-ym roku teologii w Przemylu
i Lwowie uywanych: Introductlo in Libros V. T. auctore Joann
Jahn Yiennae 1804. (Wstp do ksig starego testamentu) i Archeo-

logia Bihlica ejusdem auctoris. Vicnnae 1814. Na wstpie krytyki

czytam: » Autor ten dla obalenia razem z protestantami powagi

*) Acta Prov. Galie. IV. a. 1825, nr. 79. Byy te: 1) Introductlo In libros

Vet. Testament!. Auctore Jahn. Zakazany dekretem 28 lipca 1 8 17.

2) Enchiridlon Hermeneuticae gen. Tabularum Yeterls et Novi Foederis,

auctore Joann Jahn. Zakazane dekretem 28 lipca 1817.

3) Appendix hermeneutlca tego autora. Potpiona dekretem 28 lipca

1817 roku.

4) Archeologia biblica tego autora i tyme dekretem potpiona.

5) Institutiones historicae Ecclesiasticae, 2 tomy. Auctore Mathia Danne-

mayr. Zakazane dekretem 17 stycznia 1820 r.

6) Institutiones Ethicae Christianae, seu Theologia morahs. Auctore Ca-

rolo Reyberger. Zakazane 27 listopada 1820, donec corrigatur.

7) Enchiridlon Juris Ecclesiastici Austriaci. Auctore Georgio Rechberger.

Zakazane 17 stycznia 1820 wszystkie wydania i przekady.

Nawiasowo dodam, ze jak ksiy ksztacono na niekatolickich dzieach,

tak ludowi pobonemu dawano do modlenia ksiki, przepenione protestanc-

kimi bdami, a wrzekomo zatwierdzone przez cenzur, jako to: Pobudki do

czci boskiej, Kriigera; Gott ist die reinste Liebe, to samo po polsku i po fran-

cuzku: Ksika do naboestwa dla modych osób, przez J. R. Zappe; Bóg

najwysze dobro, przekad z niemieckiego; Gcbetbuch fiir aufgekliirte (sic) ka-

tholische Christen, von Dr. Brunncr. ModUtwy codzienne dla uczcego si. Mo-

dy prawowiernego chrzecijanina, przez ksicia Hohenlohe; ksieczki z listami

niebieskimi i t. p. kuglarstwami; Wybór modlitw, które od Piusa VI objanione

i wyoone, gdzie midzy innemi jest i modlitwa do Pana Jezusa, aby w Ko-

ciele Jego zapanowaa cakowita tolerancya, »tak, jak Ty bye agodnym, zno-

szcym wszystkie inne religie podczas Twego ycia na ziemi« i t. d. Nie wiem,

kto znalaz si tak usunym, e zaskary Jezuitów przed arcybiskupem, jakoby

oni ganili publicznie ksiki do naboestwa, zatwierdzone przez duchown wa-
dz, a sprzedawane w ksigarniach lwowskich. Obraony tem ks. Ankwicz, za-

da od prowincyaa, by mu wymieniono te ksiki, któremi Jezuici tak si

gorsz. Odpowiedzia za prowincyaa O. Pawe Ciechanowiecki, wyliczajc dugi

szereg takich pseudokatolickich ksiek do modlenia, dodajc wszelako, e nikt

z Jezuitów zakonu ani publicznie tych ksiek nie potpia, ani ich z rk dobro-

dusznie modlcych si osób nie wydziera. Mam pod rk ten nader grzeczny

ale dosadny hst Jezuity. Ks. Ankwicz, uderzony susznoci uwag, nie gnie-

wa si na Jezuitów, ale nie udao mi si odszuka, w jaki sposób zapobieg

zemu.
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Kocioa, co wicej dla wywrócenia wszelkiego objawienia w soju-

szu z deistami i libertynami naszego wieku, w caym swym sy-

stemie o Pimie w. stoi w sprzecznoci z dogmatami i zasadami

jednego, witego, katolickiego i apostolskiego rzymskiego Kocioa «.

Oto teza, udowadnia j krytyk w 5 punktach, przeciwstawia nauce

Kocioa, doktryn profesora Jahna.

Podobnej krytyce poddane zostay inne podrczniki rzdowe.

Institutio Interpretis sacri (nauka dla egzegety) przez profesora

dra Grzegorza Mayera; Institutio pastoralis (teologia pastoralna)

Jdrzeja Reichenbergera; Nauka religii w gimnazyalnych klasach,

zwaszcza 2 klasy humaniorów, pióra 00. Foerstera i Jacobs'a; Exer-

citaiones Exegeticae (wykady Pisma w.) przez profesora Jahna,

pióra 0. Molinarego; Institutiones Historicae prof. Dannemayera,

pióra O. Bouffaa; Opus Philosophicum Likawetza Pijara, który za

»otworzenie sobie oczu« t krytyk, dzikowa O. Rauschowi; Prae-

lectiones ex Theologia dogmatica wykady teologiczne pisane w 4 to-

mach ks. dra Ignacego Penki na uniwersytecie lwowskim, pióra

O. Ciechanowieckiego. Broni si ks. Penka, ogosiwszy: Ohservationes

anticriticae we Lwowie 4 sierpnia 1837 r. i 10 grudnia, na które

znów odpowiedzia 0. Ciechanowiecki dwiema krytykami. Na podsta-

wie tych krytyk arcybiskup Pisztek, z polecenia nuncyusza wiede-

skiego, wygotowa ju dekret potpiajcy »Preiekcye« ks. Penki,

ale, nie wiem ju z jakich powodów dekretu nie wyda ^).

Dziki tym krytykom jezuickim, usunite wreszcie zostay aka-

tolickie podrczniki ze szkó i seminaryów. Zanim to si jednak

stao, ponowi prowincya w suplice 8 sierpnia 1825 r. do cesarza

prob z d. 25 padziernika 1824 roku; tymczasem odebra dekret

gubernialny 3 stycznia 1825 r., polecajcy zastosowa si do prze-

pisów rzdowych wzgldem studium domesticum^ i w tym celu bi-

skup przemyski naznaczony komisarzem egzaminacyjnym, dyrektor

za studyum teologicznego na uniw^ersytecie lwowskim czuwa ma
nad wykonaniem tych przepisów. Prowincya wniós rekurs 1 lutego

1826 r., proszc o zawieszenie tego rozporzdzenia, dopokd odpo-

wied cesarza na prob z 8 sierpnia nie nadejdzie. Gubernium

zwrócio rekurs z poleceniem zastosowania si tymczasem do istnie-

*) Archiv. Prov. Pol. Tom in folio. Krytyki podrczników szkotnych w Au-

stryi do 1837 r.
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jcych przepisów. Ale to si sprzeciwiao sumieniu Jezuitów, wic
prowincya w nowej suplice 30 maja 1826 r. prosi cesarza o za-

wieszenie rozkazu gubernialnego. Nadworna komisya nauk 15 lipca

1826 r. odrzucia danie prowincyaa, gdy biskupi czuwa obo-

wizani nad caoci wiary wiedzie musz, kto, czego i jak w studium

doniesticum naucza, t za czujno uatwia mu dyrektor studii

hcologici na uniwersytecie lwowskim i dlatego co roku wizytuje

studia domestica^ azali przepisom rzdowym odpowiadaj.

Zmartwiony tem prowincya, nie wiedzc co pocz, uda si

z ca ufnoci do ksicia Lobkowica, powoanego ze Lwowa do

boku cesarza. W licie d. 24 maja 1827 r. przypomina mu wiad-

czone Jezuitom przed 250 laty przez przodków jego Jana i Jerzego

dobrodziejstwa i jego wasne, przedkada w 6 punktach swoje po-

stulata w probach do tronu wyraone i baga, aby u cesarza by
rzecznikiem. By on nim istotnie, ale nie sam jeden; wstawiali si

za Jezuitami tak w sprawie studyum, jak w waniejszej sprawie

wolnego znoszenia si z jeneraem, prymas Rudnay, biskup lincki

Ziegler, jak to si z ich listów do 00. Landesa, Loefflera i pro-

wincyaa pokazuje, radcy dworu baron Poenkler i hr. Goess, i rzecz

ciekawa, sam ksi Metternich. Dziki ich zabiegom, cesarz wyda
24 sierpnia 1827 r. dekret pozwalajcy Jezuitom: 1) Na otwarcie

4-letniego kursu teologii wedug ich instytutu i wedug rozkadu,

jaki im dogodny. 2) Wszystkich gównych przedmiotów, których

kady ksidz w dyecezyach galicyjskich si uczy, uczy si maj
klerycy jezuiccy; tych za, które do duszpasterstwa s potrzebne^

naby mog, posugujc si dzieami Maurycego Schenkla o prawie

kocielnem w teologii moralnej i pastoralnej. 3) Profesorowie gó-

wnych przedmiotów zo konkursalny egzamin w kwestyach prak-

tycznych ex doctrina piana et pradica, z tego przedmiotu, który

wykadaj, przed biskupem, ten za o rezultacie doniesie do na-

dwornej komisyi nauk. 4) Klerycy, take z kocem roku, zo
egzamin przed biskupem lub jego komisarzem. 5) Bez ujmy dla

biskupiego nadzoru, bezporedni nadzór tego studyum naley do

prowincyaa, który przedoy biskupom plan wykadów i podrcz-

niki, ten za nadwornej komisyi nauk *).

*) Acta Prov. Galie. VI. a. 1827, nr. GO. ()\v polecony autor Sclienkel

tego samego ducha i dnoci co Reyberger.
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Wicej od sdziwego cesarza, zaniedziaego w józefinizmie

wydoby nie byo mona. Ju i to byo bardzo wiele. Wic pro-

wincya jeszcze w sierpniu 1826 r. wyda »ordynacy tymczasow

dla teologicznego studyum«, dogmatyka przez 4 lata po 8 godzin

tygodniowo, teologia moralna 2 lata po 3 godziny tygodniowo, inne

przedmioty przez rok po 2 godziny tygodniowo, i ten rozkad po-

zosta nadal; na egzamina zjeda komisarz biskupi. Trwao to

lat 9, cesarz Franciszek zrobiwszy dyspensami dla Jezuitów walny

wyom w józefinizmie szkolnym, upar si przy ratowaniu jego re-

sztek. Dopiero nastpca jego cesarz Ferdynand I, na prob jene-

raa zakonu Roothaana z kocem 1835 r. przesan, a za silnem

poparciem gubernatora Galicyi, arcyksicia Ferdynanda d'Este, wy-

suchawszy sprawozdania nadwornej komisyi nauk, wyda 19 marca

1836 r. dekret, upowaniajcy Jezuitów do wprowadzenia sw^ej Ba-

lio studiorum do studium domesiicum, bez adnych ogranicze, do

szkó za publicznych z pewnemi zastrzeeniami, wsadzonemi przez

nadworn komisy nauk ^), od których za staraniem prowincyaa

zastosowano si.

Dekret ten w 13 paragrafach by koron dziea, nagrod

16-letniej walki Jezuitów z józefinizmem. Pozwala, eby jenera

zakonu rozrzdza czonkami prowincyi galicyjskiej i przenosi ich

do innych prowincyi, z zachowaniem wszelako przepisów paszpor-

towych. Prowincyaowi wolno przyjmowa nowicyuszów nawet za-

granicznych, ale wtenczas naley zawiadomi gubernium przez or-

dynaryat biskupi. W razie zakazu przyjcia zagranicznego nowi-

cyusza przez gubernium, wolno rekurowa do nadwornej kancela-

ryi. Studyum teologiczne wolno im urzdzi wedug Batio studio-

rum. Jezuici, kandydaci do wice kapaskich, wolni s od wszel-

kiego nadzoru i mieszania si wadz rzdowych; jedynie biskup

dyecezyalny ma prawo decydowa o ich godnoci do wice.

*) Mianowicie, aby zakres i porzdek nauk w szkoach jezuickich szed

w parze z przepisami rzdowymi, tak, iby uczniowie przechodzi mogh z szkó

jednyci do drugich; aby przysyah sprawozdania wadzom rzdowym w szko-

aci pubHcznych; aby w przyjmowaniu i wydalaniu uczniów trzymali q prze-

pisów rzdowych i nie uywaU kar cielesnych. Go do wyboru podrczników

szkolnych, to ten zostawiony prowincyaowi, za cenzur jednak komisyi na-

dwornej nauk. Wykady religii ma dozorowa biskup dyecezyalny.
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Jezuici kandydaci do stanu nauczycielskiego, wolni s od egza-

minu konkursowego przed wadzami rzdowemi; prowincya je-

dnak winien donie rzdowi o kadej nominacyi lub zmianie

profesora w gimnazyum lub konwikcie. Przy egzaminach rocznych

obecny jest wprawdzie, jak dawniej od 1828 r., komisarz rzdow^y,

ale Jezuici wydaj wiadectwa roczne, a na danie ucznia prze-

chodzcego do innych szkó, lub opuszczajcego szko, wyda
mog i póroczne, z zachowaniem wszelako »klasyfikacyi« wedle

przepisów rzdowych.

Studenci przystpowa mog do w. sakramentów wedug
Batio studiorum, wolno im bdzie nalee do kongregacyi marya-
skiej Sodalitas Mariana^ co te dekretem 18 czerwTa 1836 r. ce-

sarz istotnie pozwoli *).

I ten czerwcowy dekret zdobyli Jezuici, po 6-letniej walce

z gubernium, komisy nadworn nauk i kancelary nadworn, jak

to opowiem niej.

§. 59. Sprawa utrzymania Jezuitów nadetatowych. —
Powikszenie dotacyi przez cesarza Ferdynanda I.

1820-1836.

W jednym tylko punkcie, w ustawie paszportowej, w^edle któ-

rej aden zakonnik nie móg opuci kraju, ani przyby z zagra-

nicy bez pozwolenia cesarza, wyomu nie zrobili.

Wynikao to z poUcyjnego systemu rzdzenia nietylko w Au-

stryi, ale i innych krajach ówczesnej Europy, którego przecie zmie-

ni nie mieli Jezuici ani siy, ani nawet zamiaru. Zrazu omijali j,

») Chotkowski str. 85—87. — Acta Prov. Galie. XIV, nr. 182. Kanclerz

Mittrowsky przesyajc prowincyaowi ów dekret, doczy swój list, w którym

powiada, i Jezuici otrzymali prawie wszystko, o co prosili, bd wic zadowo-

leni. Trudno tylko z fundacy ich domów, któr skarb pastwa opatrzy

musi. Wkocu robi uwag, która na korzy Jezuitom wyjdzie. »Zapanowaa
w Austryi do powszechna opinia, mem zdaniem cakiem faszywa, e Jezuici

w naukach, co do niektórych przedmiotów, ])icgloci i erudycyi obecnego wieku

nie osignli «, zachca wic prowincyaa. aby w seminaryach formowa naj-

zdolniejszy cli na wszystkie zajcia Jezuitów, a wielk tu gra rol wybór

rektora.
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\. nie przez lekcewaenie, ale e nie zdawali sobie sprawy,

]ak uielk wajr^j na ustaw paszportowa kadzie rzi^d i sam cesarz.

Wobec lego prezydent ^zubernialny hr. Taalfe zapyla w Wiedniu,

Cl) ma robi i otrzyma z kaneelaryi nadwornej (i€»kret 12 kwietnia

1821 r, 7.0 ciwilowo -trzeba patrze przez szpary na przepisy pa-

szportowe* *

Polem widzie z dyspens cesarza, jak nui zaley na tej usta-

wie, stosowali si do niej. Na 43 osób zakonu, które do 1848 r.

przybyy z Woch, Piemontu, Francyi, Anglii, Niemiec, w dwóch

wypadkaci s dowody zastosowania si nie cakiem poprawnego,

do ustawy paszportowej.

Kaz 1827 roku prosi prowincya witochowski o przyjcie

' •• ich dwóch z Ilosyi Jezuitów, znanych nam misyonarzy kau-

n.wn.. ii, 00. Wojszwi i Henry, ale prosi, gdy ju zamie.-^zkali

w Tarnopolu. Proba przesza przez konsyslorz lwowski, guber-

nium, nadworn kancelary i dekretem 13 marca 1828 r. cesarz

pozwoli ici przyj, ale kaza obydwom zoy co »naksztat

konkursowego egzaminu. Podobnie 1839 r. prosi prowincya Mar-

kijanowicz o przyjcie 00. Siedmiogrodzkiego i Grocholskiego, » któ-

rzy nie^awem z Modeny przybd*. Gdy droono .si z j)ozwole-

niem w komisyi nadwornej nauk, arcyksi Ferdynand d'Fste uda

si wprost do cesarza. Ferdynand pozwoli dekretem gabinetowym

')lnie prowincya witochowski, oprócz 50 clalowycli pizyji\l 81 Jc-

. Co wicej, 8 teologów hiaoruskicli, którzy i)rzoz (iaiicyc do

. i'iya si udali, przywoa! prowincya stanili^d i osadzi! lynicza-

iMiwo w Przeworsku, w grudniu 1820 r. W nastpnym roku przyzwa do Brzo-

zowa z Worh 00 Iwickiego i Boulfaa, braci Butkiewicza, Leinicszcwskicgo

I r- 'nycli domów. Boku 1823 wrócili / W!o(li (). Molinari

'
'

, z Anglii O. Sachowski; 1824 r. z Wioch ()(). Cafasso,

y Korsak, Lodcrgerw; 1826 r. z Wioch 00. Józef Korycki,

' uski, brat Adam Michaowski; 183J r. z Francyi 00.

lxi !iM <ho\vski; 1H32 r. z Francyi 00. Arciszew.ski,

W«rwf
. .,.! ,:,\iu 7. Woch O. Antoni (Grocholski, z Francyi

r. 1H41 r. z Turynu O. Józof Cych, z Neapolu O. Józef

I O. Janiszewski, z Piemontu O. Aleksander Sapry-

f* T ki, z Francyi O, Jerzy Kuak; 1843 roku

' ' .1 . *^.* /. Wocli O. Antom Proni<'Wski; 1848 roku

it, z Niemiec bral Józef Kciii|>. (Catalogi brevos

13. Toinasz Wali).
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do kanclerza hr. Mittrowsklego 5 maja 1840 r., ale kaza w nim

prowincyaa pouczy, e stosowa si powinien do dekretu z dnia

13 wrzenia 1824 roku i pierw, nim kogo z zagranicy zawezwie,

niech o pozwolenie przyjcia prosi *).

Na takich drobiazgach cesarz trawi czas i prac. Za, czy bez

zezwolenia rzdowego, do, e przybywali z Rosyi i z zagranicy

liczni Jezuici; w roku 1823 byo ich 158; oprócz 50 etatowych,

108 nadetatowych zostawao na Opatrznoci Boskiej. Kancelarya

nadworna wychodzc z zasady, e Jezuici, jak wszyscy ksia
w Austryi s » urzdnikami Beamen der Kirche«, pytaa susznie,

skd im da utrzymanie, a na staro lub w chorobie skd eme-

rytur, a zwaszcza tym, co pracuj na parafiach ? Arcypocieszne

wywizay si std debaty. Gubernium zapytao 1822 r. najprzód

prowincyaa, czy wszyscy nadetatowi, nawet i ci co na parafiach,

nale do prowincyi gahcyjskiej, czy na staro, ustpiwszy z pa-

rafii, do niej nalee bd i z czego bd mie utrzymanie ? Od-

powiedzia prowincya, e nale i nalee bd do prowincyi, e
chocia tylko do czasu, dopokd kleru dyecezyalnego nie bdzie

dosy, pracuj na parafiach, to spodziewa si od rzdu utrzyma-

nia dla nich na staro. Odpowied t przesa vice-gubernator hr.

Taaffe biskupom »do zaopiniowania*. Arcybiskup Ankwicz objawi

zdanie (31 lipca 1823 r.), e Jezuitom na parafiach naley si eme-

rytura w^ miar lat suby, ale powinni wycznie zalee od ordy-

naryatu, a nie od prowincyaa.

Przemyski biskup Goaszewski, z którym poznamy si nieba-

wem, radzi jarosawskich Dominikanów, bdcych w rozprzeniu,

przenie do innego klasztoru, a w pojezuickim gmachu w Jaro-

sawiu »na polu«, osadzi wszystkich emerytów jezuickich. Tar-

nowski biskup Ziegler, przeznacza emerytur tym tylko Jezuitom,

którzy na parafiach do staroci pracowa bd. Referent kancela-

ryi nadwornej ks. hofrat Jiistel w przedoeniu do cesarza 8 lipca

1824 r. radzi czeka, kornmt ZeH, hommt Bath, a prowincya po-

prosi o emerytur dla pierwszego z tych Jezuitów, którzy na pa-

rafiach pracuj, a na razie nie wiza si niczem; czterech jednak

radców nadwornych zgosio votiim separatum, e nadetatowych Je-

zuitów nie wypada przyjmowa, skoro tyle wywouj zawika

1) Chotkowski str. 33, 34, 39.
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z rzdem. Cesarz przyj te rozstrzelone zdania do wiadomoci

1 wrzenia 1824 r. z dopiskiem: »z spraw emerytury naley cze-

ka, a zajdzie taki przypadek «.

Z utrzymaniem nadetatowych Jezuitów bya take trudno

nie maa. A do mierci Maryi Teresy 1780 r. uwaa rzd jak

wszdzie tak w Austryi, klasztory za » wacicieli « swych majtków,

tylko domaga si udow^odnienia prawnego ich posiadania doku-

mentami. Józef II wyrobi sobie zasad i kaza rzdowi przyj jako

pewnik praw^odawczy, który si pomimo konkordatu 1855 roku po

dzi dzie w konstytucyjnej Austryi utrzyma, e klasztory s
tylko zarzdzcami swoich majtków, wacicielem za jest panu-

jcy, pastwo, wzgldnie fundusz religijny, utworzony z dóbr i ma-

jtków zniesionych klasztorów, opactw, beneficyów, kanonij, lub za-

branych biskupom, jak np. krakowskiemu. Fundusz ten, po dzi

uwaany jest za prawnego waciciela istniejcych jeszcze dóbr,

majtków i wszelkich dochodów kocielnych i zakonnych. Zrobiw-

szy siebie w^acicielem wszelkiego zakonnego mienia, Józef II zniós

najprzód zakony kontemplacyjne jako próniacze, niepoyteczne

spoeczestwu i zabra ich majtki na fundusz religijny, klasztory

innych zakonów przerzedzi do poowy prawie, jako zbyt liczne,

i zabra ich mienie, pozostaym przeznaczy numerum fixum po 2

do 6 zakonników i dla tych tylko z dochodów klasztoru wyzna-

czano utrzymanie, zwyka za dochodu naley do funduszu rehgij-

nego. Wszystkie kapitay klasztoru zabiera ten fundusz, i paci

tylko procenta, a nawet wszelkie nowe legata i darowizny dla kla-

sztoru »winkuluje« t. j. zapisuje na wasno sw fundusz i tylko

uywanie zostawia klasztorowi, a gdy dochody jego dawne wystar-

czaj, to procenta lub dochody z legatu czy darowizny zabiera

fundusz. Niektóre fundacye w dobrach i sumach legatowych, zro-

bione byy warunkowo, e w razie zniesienia klasztoru wracaj do

fundatora i jego spadkobierców; te ocalay, chyba, e fundator lub

spadkobiercy wyranie na zabór si zgodziU.

Nastp.stwem tego niesychanego fiskaUzmu byo zuboenie

pozostaych klasztorów i kocioów, a ustanie nowych legatów i da-

rowizn dla tyche klasztorów. Ale i sam fundusz religijny by
ubogi, deficyt jego 1818 r. wynosi 310.738 zr.; w 8 lat póniej

143.3(30 zr., w r. 1834 skarb pastwa musia pokry jego deficyty

w kur)cie 235.000 zlr. Dlaczego? Raz, e majtki kocielne i ru-
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chonioci sprzedawano za bezcen, powtóre, e adniinistracya fun-

duszu kosztowna, a najczciej bardzo niedona; po trzecie, e
redukcya monety Finanzpateyit z d. 20 lutego 1811 r., obniya pa-

piery wartociowe o 250^/o, a tern samem klasztory, zmuszone ka-

pitay swe umieszcza tylko w papierach rzdowych, straciy ^/g

sw^ego mienia. Kady kraj mia wasny fundusz religijny; miaa go

i Galicya, czerpali z niego i czerpi nietylko acinnicy, ale i Rusini,

którzy \\ niczem prawie do niego si nie przyczynili, a co ju tru-

dne do uwierzenia, z funduszu religijnego galicyjskiego wysano

rónemi czasy dla zasilenia funduszu innych krajów koronnych

740.730 zr.

Na wypadek przywrócenia zniesionego zakonu lub klasztoru,

fundusz religijny nie zwraca jego majtku, nawet gdy wskutek

prób i stara zwróci, to w takim stanie, w jakim w danej chwih

si w jego rkach znajduje, gdy zabranie czciowe lub zupene

majtku na rzecz funduszu religijnego » naley do pohtyczno-admi-

nistracyjnych kroków, które tworz podstaw samodzielnych sto-

sunków, usuwajcych si z pod przepisów prawa prywatnego*, jak

orzeka nadworna prokuratorya skarbu 1845 r. ^).

Teraz zrozumiemy kopoty kancelaryi nadwornej co do eme-

rytury i utrzymania Jezuitów. Wszak 1773 r. zabra fiskus majtki,

kapitay, srebra, klejnoty i ruchomoci 9 ich kolegiów, jednej re-

zydencyi i 3 domów misyjnych, »zhkwidowane« na 1,708.084 zr.

czystego grosza, a dochód z nich 1774 r. wynosi 55.555 zr., byo

wic z czego wyywi i zaopatrzy na staro stu i wicej Jezui-

tów, ale to ju byy sumy stracone dla nich na zawsze ^).

Istniay te gmachy i kocioy 9 ich kolegiów, mona byo
odda im odrazu dwa lub trzy na mieszkanie, ale obawiano si

') Chotkowski, Historya polityczna dawnycli klasztorów panieskich w Ga-

licyi 1773—1848. Kraków 1905, w 8-ce, str. 431. Wstp str. 1—15.

') Sistenial-Aufsatz der bei dem galizisclicn Zahlamtc in ex-Jesuitico fiir

das Militilr-Jalir 1774 angotragenen Einnalnno. Zbiory Sclineidera w bibliotece

akademii Umiejtnoci w Krakowie. Dziennik polski 4 stycznia 1870 r.

W roku 1775 wedug wykazu Gub. nr. 672. Commoratio ad ^^~ ultimum

> zniesiona do kasy kameralnej caa substancya zniesionych Jezuitów w Galicy i

wynosia 8,153.720 llor. pol. i 13 groszy. Odcignwszy wszystkie wydatki

na pensye i t. d. pozostaje co rok suma 106.945 llor. pol. 11 groszy. (Archiv.

Prov. Pol).
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widocznie, aby otrzymawszy dawne kolegium, nie zadali zwrotu

dawnej jego fundanyi; nie tak te atwo byo usun z nich biura,

koszary i t. d., na które je obrócono. Owszem kancelarya nadworna,

w nadziei, e Jezuitom zrobione bd nowe fundacye, chciaa

w miar dochodów z nich, obci pensy (300 zr.) tym 50 etato-

wym Jezuitom. Ale wobec fiskaUzmu austryackiego nikt nie mia

ochoty robienia nowych fundacyi, nie otrzymaU ich te Jezuici,

oprócz darowizny 40.000 zr. przez arcyksicia Ferdynanda d'Este

gównie na rzecz lwowskich Jezuitów 1842 r. jak zobaczymy niej,

i kilku drobnych legatów przez ex-Jezuitow uczynionych, tak, e
1834 roku ogólny majtek wszystkich Jezuitów w Galicyi wynosi

81.879 zr. i).

Z czegó wic oni yU, skoro po odliczeniu 50 etatowych

i 46 ksiy co na parafiach, byo 1827 roku nadetatowych 62;

w r. za 1832, przy ogólnej hczbie 186, byo nadetatowych 100?

Bya ju w tem gowa prowincyaa i przeoonych; przy yciu te

wspólnem, z pensyi 15.000 zr. dla etatowych, ywih si inni, wolno

im te byo za dyspens papiesk, do r. 1828 dan, a potem prze-

duon, przyjmowa jamuny na msz w., czyU missalia^); hoj-

no wreszcie, tarnopolskiej zwaszcza i sanockiej szlachty, w ziar-

nie i jarzynach, nie dozwalaa im godu cierpie, ale niedostatek

zaglda czsto. Wic prowincya Jakób Pierhng wniós 17 stycznia

1832 r. prob do tronu o powikszenie sumy etatowej, albo o eme-

rytur dla 4 ksiy, jednego kleryka i jednego brata. Na guber-

nialnej radzie w padzierniku 1833 r., dokd t prob odesano,

stano na tem, e naley si emerytura 200 zr. Jezuitom defi-

cientom, ksiom tylko, nie uwiadomi ich wszelako o tem, aby

jej nie naduyli, lecz niech prowincya »od wypadku do wypadku

«

o ni prosi. Nadworna komisya nauk 8 lutego 1834 r., nadworna

kancelarya 11 kwietnia t. r. zgodziy si na emerytur 200 zr.

tylko dla ksiy i tylko takich, » którzy przynajmniej 10 lat praco-

wali na parafii lub w szkoach « ^).

*) Mianowicie w realnociach 25.823 zr., w papierach wartociowych

13.714 zr., w ksikach i innyci efektach 353 zr. 45 kr. (Ghotkowski. Powrót

i powtórne zniesienie Jezuitów w Galicyi str. 43, 44).

«) Instit. Soc. Jesu I, 349. Ex audientia SS. die 16 sept. 1824.

«) Ghotkowski str. 45, 46.
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Gdy si tak sprawa miesicami wlecze, wzi j w swe rce
arcyksi Ferdynand d'Este, od r. 1832 jeneralny gubernator Ga-

licyi, dla której przy ówczesnym systemie rzdów, dla sporadycz-

nego tylko przebywania w kraju i dla przewrotnoci vice-prezy-

denta gubernialnego Kriega, nie wiele móg dobrego uczyni, dla

Jezuitów jednak opatrznociowym by mem. yczliwo dla nich

wyssa z mlekiem matki Maryi Beatrycy, ostatniej ksiniczki Mo-

deny z domu d'Este, polubionej arcyksiciu austryackiemu Ferdy-

nandowi, który wraz z ksistwami przyj imi Este, wielkiej za-

konu we Woszech protektorki i dobrodziejki.

Pierwsz jego wan przysug byo, e htujc si nad nie-

dol Jezuitów, wyjedna u cesarza Ferdynanda I odrczne pismo

do najwyszego kanclerza hr. Mittrowskiego z dnia 5 listopada

1834 r., którem do 15.000 zr. dodaje 5.000 zr. rocznie na utrzy-

manie Jezuitów, » albowiem ycz sobie, eby wyksztacili modzie
zdoln do objcia wikszej liczby zakadów naukowych. Skoro Hczba

Jezuitów zdatnych powikszy si, powinno gubernium rozway,
które zakady mogyby im by powierzone, a równoczenie naley

obmyh stosowne powikszenie dotacyi i przedoy odnone wnio-

ski « *). Donoszc o tem prowincyaowi arcyksi, zanim w^ypacon
zostanie dotacya, przysa na zasiek 1.000 zr. z swej kasy. Listo-

padowy dekret o wolnoci nauczania 1836 r., jego stara i zabie-

gów by dzieem.

Zrehabilitowanie Jezuitów w opinii cesarza i rzdu, których

z powodu nic nie znaczcych agitacyi studenckich w Tarnopolu

1834 r., vice-prezydent Krieg osawi usiowa, a take wprowa-

dzenie Jezuitów do Lwowa i do Scza, zasug jest arcyksicia, jak

niej zobaczymy. Prowincyalowie informowali go o wszystkiem, co

si zakonu tyczyo, objawiali szczerze swe troski i obawy, ale te
chci i zamiary; on za powoli, rozwanie, usuwa pierwsze, toro-

wa drog drugim, a gdy sam zaradzi nie móg, udawa si wprost

do cesarza.

») Chotkowski str. 4ii, 47.





ROZDZIA XII.

Prace kapaskie i misye ludowe Jezuitów

w Galicyi. 1820—1848.

§. 60. Jezuici na parafiach. 1820—1836.

Wiemy ju, e w jednej archidyecezyi lwowskiej 40 kilka,

a waciwie 10 kilka parafii, bo 30 z gór obsugiwali, dojedajc
excurrendo ssiedni proboszczowie, pozbawionych byo dla braku

kleru, duszpasterzy. Podobny stosunek istnia w przemyskiej i ty-

nieckiej (tarnowskiej) dyecezyi, i ten by gówny powód zatrzyma-

nia Jezuitów w Galicyi. Ale instytut zabrania im duszpasterstwa,

wic prowincya wdziczny za przyjcie i nie znajdujc na razie

innej pracy dla swoich, ofiarowa »misyonarzy« na opuszczone pa-

rafie, które w rzeczach cile parafialnych radzi odda czasowo

pod adminjstracy ssiednich proboszczów, ale arcybiskup Ankwicz

ani chcia sysze o tem. Wic prowincya uda si do jeneraa za-

konu Fortis o pozwolenie i w^yjednanie dyspensy Stolicy w. a tym-

czasem poumieszcza 1820—1821 r. Jezuitów gdzie móg. We Lwo-

wie zamieszka sam u 00. Karmelitów, inni, razem osób 28, po

klasztorach i u niektórych kanoników aciskich i ormiaskich.

00. Dominikanie w Podkamieniu ofiarowali schronienie 00. Jezui-

tom, którzy utworzyli tam rezydency. Uczynili to samo 00. Bcr-

JEZUICI W roiSM. V. 37
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nardyni w Przeworsku, gdzie oprócz 3 ksiy i tylu braci, uczyo

si greckiego i niemieckiego jzyka, 8 przywróconych z Bolonii

scholastyków; » seniorem tej osady by 0. Józef Perkowski. W na-

stpnym roku mieszkao tam 13 ksiy, 8 braci.

Przemysk dyecezy rzdzi od 1786 roku Antoni de Goasze

Db Goaszew^ski, ten sam, który jako proboszcz odrzykoski i de-

legat biskupi, Jezuitom kronieskim 1773 r. hreve kasacyjne pa-

czc ogosi. Zachowa on dla nich jako swych mistrzów w Kronie,

afekt i yczliwo i przyj 1820 r. 25 Jezuitów^ wedug yczenia

prowincyaa jako » czasowych pomocników* przy parafiach, bez

adnej jurysdykcyi pasterskiej i odpowiedzialnoci, t. j. po dwóch

ksiy do Brzozowa, Tuchowa i urowic, trzech do Kalwaryi Ze-

brzydowskiej i tylu do Mielca, czterech do Mocisk, dwóch ksiy

z bratem do spalonego acuta, i to na yczenie hr. Potockiego,

tylu do Przeworska dla posugi duchownej przy szpitalu Sióstr

Miosierdzia ^).

W Wiedniu te, oprócz prokuratorów Landesa i Loefflera, tu-

lio si chwilow^o dwóch ksiy i brat. Wreszcie w kolegium tar-

nopolskiem mieszkao pod koniec 1820 r. ksiy 20, i 8 braci %
ksia pomagali yczUwemu sobie proboszczowi, Stanisawowi By-

kowskiemu, w duszpasterstwie, i oprócz lubów i pogrzebów, pe-

nih wszystkie obowizki parafialne bez adnego wynagrodzenia.

To rozprószenie Jezuitów polskich po parafiach i pozorna

skonno ich do ukadów z józefinizmem, przeraaa obawia przy-

jació zakonu we Woszech. Wyrazem tych obaw, Ust ksicia Mo-

deny Ferdynanda d'Este do jednego z wybitnych Jezuitów rzym-

skich w tym czasie pisany. «Malo omin agunt, pod z wrób
dziaaj Jezuici galicyjscy, tak dugo zwlekajc z stanowczem owiad-

czeniem, e stoj i sta bd przy nietykalnoci swego instytutu,

od niego ni w prawo ni w lewo nie zbocz i ustaw^ami józefiskiemi

o cae niebo od ich instytutu rónemi, porwa si nie dadz «. Je-

eH tego natychmiast nie zrobi i Austryi nie opuszcz, wróy im

upadek ducha zakonnego, nieuctwo, pogard od katolików, ale i od

*j W roku 1820 wszystkie te miejscowoci naleay do dyecezyi przemy-

skiej, w nastpnym jednak roku Kalwarya, Mielec i Tuchów, przyczone do

dyecezyi tynieckiej (tarnowskiej).

*) Catalogi breves rok 1821, str. 13, 22.
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rzdu i jego partyi, która ich nazwie »simiilatores peregrini, kome-

dyanci zagraniczni '< ^). Na szczcie obawy okazay si ponne, Je-

zuici polscy nie poczynali nic bez wiedzy i zezwolenia swego je-

neraa i papiea, z dyspens korzystali tyle, ile twarda konieczno
wymagaa i wracali jak mogli najprdzej do swego instytutu.

Gdy dana dyspensa Stolicy w. nadesza z Rzymu, prze-

znaczy prowincya, na yczenie arcybiskupa Ankwicza, 6 kwietnia

1821 r. O. Mikoaja Budko z bratem Kruszyowiczem do Kossowa,

dwóch ksiy do Jabonowa w dekanacie koomyjskim, dwóch ksiy
do Jakoben i Zastawnej na Bukowinie, do Krzywcza, Lipska, Mar-

kowej, Nadwornej, Rohatyna, Sidorowa i Tustego.

W Przemylu, w paacu biskupa zamieszkaU 0. Dyonizy Rószczyc

jako teolog biskupi do 1824 r. i O. Piotr Jacobs; zastpi go 1823 r.

O. Wincenty Rypiski, jako spowiednik w seminaryum dyecezyal-

nem, potem jako penitencyarz katedralny do roku 1832 i podobno

duej, spowiednikiem za seminaryjnym zosta od 1828— 1830 r.

0. Karol Snarski. W Jarosawiu u ks. prepozyta Siarczyskiego,

znanego z uprzedze do Jezuitów, autora monografii Jarosawia,

przebywali jako » pomocnicy « 00. Czarnyszewicz i Ciechanowiecki.

Do dawnych stacyi misyjnych w dyecezyi przemyskiej, przybya

administracya parafii w Polanie; r. 1825 w Mrzygodzie; r. 1827

w Golcowej.

W tynieckiej dyecezyi, erygowanej przez Piusa VII dekretem

22 wrzenia 1821 r., nazwanej od 1826 r. tarnowsk, otwarto,

oprócz domu misyjnego w Tuchowie przy kociele pobenedykty-

skim Matki Boskiej za rzek Bia, której obraz sawi znakomity

Szczygielski w swej Auila Benedictinorum, niegdy ucze Jezuitów

w Wilnie i u nich doktoryzowany; oprócz stacyi misyjnej w Mielcu,

dwie jeszcze stacye, w Pilznie i Sukowicach; 1824 r. misy w Bo-

chni (2 ksiy) i w Zalasowej (ksidz z bratem), zwinito za mi-

sye w Mielcu i Mylenicach.

Najbardziej zaniedban dla braku ksiy, bya Bukowina, od

lasów bukowych tak nazwana; cz niegdy górnej Modawii, po

traktacie w Kajnardi 1774 r. Austryi od sabej Turcyi odstpiona

1776 r., a przez Józefa II koloniami niemieckiemi, madziarskiemi

i sowackiemi nieco zaludniona. Zreszt mieszkali tam z dawna jako

») Acta Prov. Galie. II, nr. 65.

37'
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autochtoni, Rumuni i Rusini, nadto Moskale starowiercy czyli Li-

powanie albo Filipowcy i garstka Polaków po miasteczkach. Nie-

które parafie aciskie, wspomniane wyej Jakobeny, Fiirstenthal,

Gurahumora, Karlsberg, Kocma z ludnoci przewanie niemieck,

rozrzucone po górach pomidzy cerkwiami schizmatyków i skro-

mnie uposaone, nie znajdyway kandydatów, byy to raczej misye,

jak probostwa. Te wic przedewszystkiem odda Jezuitom 1824 r.

arcybiskup Ankwicz. Pracowali na nich 00. Jan Guillemaint, J-
drzej Pierling, Franciszek Cornet, Jan Hrynkiewicz; przy kadym
brat zakonny dla towarzystwa i usugi.

Oprócz, tych, przybyy t. r. stacye misyjne w Pieniakach

(2 ksiy i brat), w Radziechowie i Witkowie (ksidz i brat), w Pi-

styniu, Narolu, wreszcie w Zaocach, gdzie przy szpitalu Sióstr

Miosierdzia mieszka O. Tomasz Orowski z bratem Danielem We-
reszczak; razem 19 misyi, obsugiwanych przez 30 ksiy, 10 braci.

W r. 1826 przybya misya w Luisenthal na Bukowinie, któr obsu-

giwa O. Józef Cafasso z bratem Wibbeken ^).

W rzeczywistoci te misye byy administracyami parafialnemi

i dlatego prowincya witochowski przyj je za dyspens pa-

piezk i czasowo tylko, do hpca 1827 r., a wskutek nalega arcy-

biskupa uzyska przeduenie dyspensy do 20 hpca 1828 r. Cesarz

jednak, na przedstawienie gubernatora ksicia Lobkowitza, Je-

zuitom yczliwego tradycyjnie, bo przodkowie jego fundowaU kilka

wielkich kolegiów w Czechach i jeden z nich by Jezuit, pozwoli
dekretem 24 stycznia 1828 r., eby Jezuici pracowah na parafiach

we formie misyi, wedug instytutu swego. Równoczenie arcybiskup

Ankwicz otrzyma z kancelaryi nadwornej polecenie, aby si w spra-

wie tej uoy z nowym prowincyaem Alojzym Loefflerem.

Korzysta z tego prowincya i poruszy spraw zapomnianych
od 1772 r. misyi ludowych. Wytómaczywszy, e administracye pa-

rafii tylko za dyspens, na krótko i w zalenoci od prowincyaa
s moUwe, powiada, e najskuteczniejsz pomoc dla parafii, jak
Jezuici w myl instytutu nie mog, s wielkie ludowe misye po
rónych parafiach i dyecezyach, zawsze jednak za pozwoleniem bi-

skupa, odprawiane; misyonarze ofiaruj sw usug w pierwszym
rzdzie ubogim i chorym, w szpitalach i wizieniach. I dlatego na-

») Catalogi breves. — Acta Prov. Gal. 1822—1827.
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leaoby zaoy domy misyjne po miastaci, dla 5, a przynajmniej

dla 3 misyonarzy od prowincyaa wyznaczonych, z którychby do

okolicznych parafii, na misye rozjeda si mogU. Ci misyonarze

nie bd przyjmowaU jamun na msze w. (missalia), ani opat

(jura stolaej, i nie bd administratorami, ale ssiedni lub miejscowi

proboszczowie. Opatrzy im wszelako naley osobne mieszkanie,

roczn pensy wypacan do rk superiora misyi, koszta podróy
misyjnych i emerytur. W tych warunkach prowincya gotów otwo-

rzy 8 domów misyjnych:

I. Na Bukowinie 3 domy: 1) Gurahumora 5 ksiy, którzy

excurrendo obsuguj parafie Fiirstenthal i Karlsberg; 2) Jakobeny

2 ksiy, obsuguj przytem parafi w Luisenthal; 3) w Kocmaniu

(Kotzmann) i dla Zastawnej 2 ksiy.

II. W Galicyi 5 domów: 1) w Nadwornej 5 ksiy dla para-

fii take w Pistyniu, Jabonowie, Kossowie; 2) w Liczkowcach i dla

Sidorowa 4 ksiy; 3) w Markowej 2 ksiy; 4) w Pieniakach

2 ksiy; 5) w Borszczowie 3 ksiyc).

Przy sposobnoci misyi, poruszy prowincya spraw domu
profesów, który jedynie z jamun yje, a Lwów wyda mu si

najodpowiedniejszem miejscem.

Arcybiskup nie zgodzi si na misye ludowe, jako niepotrze-

bne i na dom profesów, bo zbieraniem jamun staby si uci-

hwy miastu; zreszt przyj wszystkie propozycye i warunki pro-

wincyaa. Ksi Lobkowitz poszed za zdaniem Ankwicza, ale do-

tacya misyonarzy wydaa mu si za kosztown, rozpoczy si

o ni targi; nie podoba mu si te stosunek misyonarzy do urz-

dowych administratorów parafii. Prowincya owiadczy, e pensya

niej 200 zr. i koszta podróy niej 120 zr. rocznie by nie mog;
e dane przez rzd mieszkania, urzdz sami przeoeni misyi, e
misyonarze prowadzi bd ksigi parafialne i te równie jak taksy

za jura stolae^ oddawa bd urzdowym administratorom, byleby

ci korespondency z konsystorzem i rzdem na siebie przyjli. -
da za wyranie, eby si wszystkie czynnoci duchowne i nabo-

estwa podug reguy Tow. Jez. odprawiay i eby, pobierajc pen-

sy rzdow, misyonarze wolni byli od obhg (mszy funduszowych,

egzekwii) na nich cicych.

») Acta Prov. Galie. VII. 1828, nr. 2G, 37, 50, 52, 53.
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Pochwala wszystko arcybiskup krom dwóch punktów: 1) Nie

godzi si stanowczo na naboestwa wedug reguy Jezuitów.

Wszak istnieje c. k. » porzdek naboestwa « z r. 1783, i »nowy

sposób piewania podczas mszy w.« z r. 1788^) i przepis z t. r.

-uywania niemieckiego jzyka « przy udzielaniu w. sakramentów;

istnieje a 5 dekretów z r. 1783 i 1788 normujcych form i tre
kaza i sposób ich pisania tak, aby na kade wezwanie okazane

by mogy wadzom. Biskupi przyjli te ordynacye kocielne cesa-

rza; Jezuici, którym dyspensy Franciszka I polecaj w czynnociach

kapaskich i naboestwach podlega biskupom, powinni i musz
si do nich zastosowa, a nie wedug swej reguy je urzdza.

2) Nie podobao mu si i to, e superior, a nie urzdowy admini-

strator jest waciwym przeoonym; da jeszcze, aby misyona-

rze dosownie kopiowaU rozporzdzenia rzdowe, a nie w skróce-

niu je podawali. Prowincya jednak od swego nie odstpi, pomimo
kilkakrotnych narzeka Ankwicza i przemyskiego biskupa, od 1826 r.

Ormianina z Siedmiogrodu Potoczkiego.

Trwa ten skad misyi na parafiach lat 10, w^ cigu których

zniesione zostay domy misyjne w Kocmaniu, Sidorowie i Nadwor-
nej. Natomiast w miejscu odpustowem w Milatynie, otworzy arcy-

biskup Pisztek 14 wrzenia 1840 r. dom misyjny dla 6 ksiy Je-

zuitów.

Stosunek jednak domów misyjnych do urzdowych admini-

stratorów, którzy si za zwierzchników tych misyi uwaah, by
z wielu miar dla Jezuitów niedogodny, dlatego na przedstawienie

prowincyaa Rafaa Markijanowicza, pozwoli jenera Roothaan

1838 r., aby superiorowie domów misyjnych samodzielnie zarz-
dzah parafiami, byh wic ich urzdowymi administratorami ^).

Z hcznych domów misyjnych utrzymay si najduej domy
w Pieniakach i Milatynie.

Do Pieniak zaprosi Jezuitów dziedzic, hrabia Mateusz Mi-
czyski z matk sw Aniel z hr. Bielskich, od 1809 r. wdow po

*) Libellus normalis sermone patrio et germanico ad usum ecclesiarum

austriacaruni concinnatus, który zaprowadzi w swej dyecezyi biskup Goaszew-
ski 1787 roku. Odtd zniko w Galicy i staropolskie witanie Najw. Sakramentu
> Niechaj bdzie pochwalony* i t. d. a zastpiono je tómaczeniem z niemiec-

kiego »wity, wity* i t. d. (Pawowski. Premislia sacra 638).

») Ghotkowski str. 52-58. — Catalogi breves 1824-1832.
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hr. Ignacym. Juz w grudniu 1822 r. 00. Marcinkiewicz, Zranicki

z bratem Spiridowiczem otwarli misy pieniack, poczon z ad-

ministracy zaoonej 1814 r. przez Aniel Miczysk parafii, do

której naleao wsi 11, dusz przeszo 2.000. Ale ju 1828 r. oddali

zarzd parafii wieckiemu proboszczowi, pozostajc przy pracy mi-

syjnej tylko, i wyrczajc raz po raz proboszcza w obowizkach

parafialnych*); znów od 1840— 1848 r. objli administracy para-

fii. Oprócz w^y wspomnionych pracowali w Pieniakach: 00. Jan

Bokajewski, Reutt, Nikolka, Kosiarski, Józef Wawrzeczka, Jan Mar-

kijanowicz, Micha Spiridowicz; brat Alojzy Butkiewicz by im dla

opieki i usugi.

Hrabia Mateusz oeni si 1830 roku z Klementyn Potock

córk hr. Marcelego na Tymienicy, Buczaczu i t. d. Obydwoje,

wraz z hrabin wdow Aniel, zmar niestety 1832 r., odznaczali

si pobonoci w sowie i czynach, misyonarzy otaczali yczliwo-

ci i opiek, a nowo postawiony koció farny dedykowah bog.

Alfonsowi Rodrygwezowi, bratu jezuickiemu, beatyfikowanemu przez

Leona XII r. 1825 i córeczce jedynaczce dali na chrzcie w. 1836 r.

imi tego bogosawionego. Zrazu obchodzono jego uroczysto

przez 16 dni przed 30 padziernika, potem od 1843 r. przeniesiono

j wraz z odpustem zupenym, nadanym przez Grzegorza XVI, na

koniec czerwca. Na odpust ten przybywah tumnie take Rusini,

z którego klerem zachowali misyonarze najlepsze stosunki. W no-

wym kociele zaprowadzili 1840 r. arcybractwo Serca Jezusowego,

bractwo Niepok. Serca Maryi, towarzystwo wstrzemiliwoci od

wódki i wielkopostne rekolekcye ludowe. Wyjedali te czsto do

ssiednich kocioów z posug duchown, i pomagali w pracy na

wielkich misyach ludowych.

Hrabstwo Miczyscy utracili w 3 dniach dwóch synków, naj-

modszego Atanazego na szkarlatyn 28 padziernika 1843 roku,

w trzy dni potem starszego Mieczysawa na suchoty; cios ten znie-

h heroicznie, w dzie pogrzebu 3 listopada krzepili zbola dusz

spowiedzi i komuni w. Pozostaa im 6-letnia córeczka Alfonsyna

(póniejsza Wodzimierzowa Dzieduszycka), która wraz z matk
odwiedzaa czsto koció i dom misyjny. Przyjacielem domu by

hrabia Mateusz. Wic te pomimo rozproszenia Jezuitów 1848 r.

*) Diarium Domus Mis. in Fieniaki.
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zatrzyma w Pieniakach 0. Michaa Kaweckiego, jako wikaryusza

parafii, któr ju zarzdza wiecki kapan, z bratem Butkiewiczem

i O. Franciszka Kautnego, jako kapelana nadwornego, który 1850 r.

wyjecia do Innsbruka. Dwaj pierwsi pozostali w Pieniakach do

19 stycznia 1853 r., w którym 0. Kawecki powoany do acuta,
i misya pieniacka zwinita *).

W Milatynie, miasteczku archidyecezyi lwowskiej ju 1587 r.

magdeburgi nadanym, osadzia Teresa z Karsznickich czyska
(koo 1740 r.) Karmehtów bosych. W gównym otarzu ich kocioa
umieszczony z polecenia arcybiskupa Wyyckiego 1747 r. askami

synny obraz Ukrzyowanego, do którego pielgrzymowa tumnie

polski i ruski lud, znajdujc u pobonych zakonników pokrzepienie

duchowne. Po zniesieniu Karmehtów 1788 r. erygowano w Milaty-

nie kapelanie z duszpasterstwem i oddano wieckiemu klerowi

w zarzd. Na miejscu starego, stan z fundacyi rodziny Gogow-
skich, murowany koció, do którego 12 czerwca 1791 r. cudowny

obraz uroczycie wniesiono, i w gównym otarzu umieszczono.

Konsekracyi kocioa dokona arcybiskup Ankwicz d. 26 czerwca

1828 r.

Po mierci administratora kapelami a proboszcza w poblizkim

Jaryczowie ks. Antoniego Warmuszyskiego, postanowi arcybiskup

Pisztek odda Milatyn, jako najbardziej uczszczane miejsce odpu-

stowe Jezuitom i przeprowadziwszy przy pomocy kanclerza swego,

praata Gadeckiego, z prowincyaem Markijanowiczem, z rzdem
i Stohc w. potrzebne ukady, odda Jezuitom 14 wrzenia 1840 r.

kapelanie milatysk, jako dom misyjny dla 4—6 kapanów. Nie-

dugo, bo tylko do 14 hpca 1849 r. oni tam pracowah '^).

1) Diarium Dom. Pienic. 1835—1853. — Hist. Domus Pienic. 1835-45.

Catalogi breves.

2) Archiv, Prov. Pol. Hist. Mis. Milatynensis a. 1840. — Szematyzm ar-

chidyecezyi lwowskiej na r. 1906, sir. 83. — Encyklopedya kocielna IX, 398,

X, 50. — Sów. geogr. VI, 419.

Sam obraz Ukrzyowanego przywióz koo 1700 r. z Rzymu ks. Moczar-

ski, prowincya Dominikanów ruskich i podarowa go Joannie z Krzeczowskich

Popawskiej w dzie jej lubu. Z domu Popawskich dosta si obraz do domu
Sobieszczaskich, w Nowym Stawie, tu zasyn askami i dlatego Sobiescza-
scy ozdobili go srebrn koron i sercem, i umiecili w kaplicy domowej 1745 r.

a w 2 lata potem na yczenie arcybiskupa Mikoaja Wyyckiego, który po prze-



575

Polem misyi byt sam koció milatyski, w miesicach od

marca do listopada; zimow za por, katechizacye w 8 wioskach

do kapelanii przyczonych. W wrzeniu 1840 r. zjechali 00. Bo-

biatyski jako superior i administrator, Idzi Orowski i Wadysaw
Kiejnowski. Póniej O. Teodozy Kauha i brat Franciszek Trusi-

ski. Utrzymywali si z skromnej pensyi, z funduszu religijnego

400 zr. rocznie, któr potem podwyszono, i z stypendyów mszal-

nych. Niebawem przybyo jeszcze 2 Ojców: Perkowski i Wincenty

aszkiewicz. Zreszt misyonarze zmieniali si do czsto.

Za gówne zadanie pooyh sobie, zachowa ten sposób na-

boestw, jaki zastali uwicony wiekowym zwyczajem. Wic po

dawnemu obchodzili uroczycie nieiylko polskie, ale i ruskie wita,
na które przybywaU ruscy ksia z celebr i suchaniem spowiedzi.

Kaznnia mówili na sumie i na nieszporach i katechizowali sami,

spowiedzi za suchali razem z ruskimi ksimi do 35000 i wicej

rocznie. Zaproszeni przez nich, miewah kazania w cerkwiach i su-

chali spowiedzi. W milatyskim kociele zastali zwyczaj, e w cy-

boryum przechowywano Najw. Sakrament take w ruskim obrzdku,

aby poza msz w. mona dawa komuni Rusinom, wic go te

^trzymali nadal. Starali si przytem, aby ruski ksidz przynaj-

mniej 3 razy w tydzie msz w. odprawi i ludzi wykomunikowa.

W nagej potrzebie przywoani, udzielali ostatnich sakramentów

umierajcym Rusinom, za poprzedni zgod ich parochów. Poczy-

tano im to we Lwowie u w. Jura i w Rzymie za » przeciganie

Rusinów do latynizmu« ^).

Zaraz w pocztkach (w lecie 1841 r.) dali misy ludow pod

przewodnictwem O. Snarskiego w 4 wsiach hr. Seweryna Uru-

skiego, konwiktora niegdy tarnopolskiego, a take w innych mi-

syach ludowych pomagali w konfesyonale i na ambonie. Przy po-

mocy okolicznej szlachty, a take z ofiar ludu zabrali si do na-

prawy i ozdoby ubogiego i opuszczonego kocioa. Szkók ludow,

do której uczszczao zrazu 15, potem 40 chopców, uporzdkowali

1841 r. i powierzyli bratu organicie Ferdynandowi Gabryelskiemu.

prowadzeniu kanonicznego procesu obraz uzna i ogosi jako askami synny,

darowali go Karmelitom do icli kocioa w Milatynie (Tame).

^) Archiv. rrov. Pol. Relacya superiora Szychowskiego do prowincyala

21 stycznia 1843 r.
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W r. 1845 d. 20 kwietnia umar w Milatynie biaoruski 0. Adam
Kossakowski w 58 roku ycia. Kaznodziej by i misyonarzem

dzielnym przez lat 3 na Biaej Rusi, przez lat 25 w Galicyi i na

Bukowinie.

Rok 1848 zasta 6 ksiy Jezuitów w Milatynie pod superio-

rem Ignacym Chmielewskim i brata Jana Fign, który ju na 3-m

roku teologii bdc, z pokory przeszed do stanu braci zakonnych.

Wskutek dekretu banicyjnego rozproszyli si wszyscy, pozosta tylko

O. Winc. Perkowski i 14 hpca 1849 r. odda administracy kapela-

mi milatyskiej wieckiemu ksidzu. Kapelania zamienion zostaa

28 marca 1857 r. na parafi, któr od lat blizko 40 zarzdza po-

bony, Jezuitom yczliwy kapan Ignacy Mielechowicz ^).

§. 61. MIsye ludowe od 1826—1846.

Jubileusz Leona XII roku 1826, wiatu katolickiemu nadany,

poda Jezuitom wyborn sposobno do podjcia przerwanych od

1772 r. misyi ludowych pod pozorem » przygotowania do jubileu-

szu*, na co przyzwoli arcybiskup Ankwicz i rzd gubernialny. Da-

wali je w zoczowskim cyrkule wypróbowani na Biaej Rusi mi-

syonarze 00. Wincenty od i Antoni yko, najprzód w Tro-

ciacu i 14 okolicznych wsiach przez sierpie i wrzesie. » Po-

ytki nastpiy dziwne i prawie cudowne, pisze naoczny wiadek.

Tysice zr. skadane byy na rce misyonarzy, czynic restytucy.

Widziano, jak si znalazy rzeczy powrócone i chudobka przed

kilku laty skradziona. Maonkowie oddawna porónieni wracali si
do zgody. Od kilkadziesit lat nie spowiadani, cisnli si do w. sa-

kramentów. Zdzierano z cian nieprzystojne obrazy, szarpano, pa-

lono. Wprowadzone zostay kocielne posty, odwoane ze maksymy,

wypdzone nierzdne osoby i t. d. Gdy ks. od odjeda, zbie-

gali si ludzie, a midzy tymi zacnoci, urodzeniem i majtkiem
znakomitsi, do ucaowania nóg jego z paczem, a rzetelniej powiem,

'j Hist. Dornus Milalyn. 1841— 1840. — Gatalogi brevcs. — Szematyzni

archidyecez. 1906, str. 83.
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rykiem. ydzi nawet caowali rce ksidza, polecali si jego mo-

dlitwom « ^).

W listopadzie t. r. odprawili ci misyonarze czterodniow mi-

sy w Dubiu, trzy mile od Trociaca, zaproszeni przez dziedzica

i kolatora tej wsi Kajetana Kruszelnickiego, a raczej jego on Ka-

rolin z Siemiginowskich, która uczestniczc w misyi trociaskiej

i widzc bogie jej skutki, zapragna jej dla swych i ssiednich

poddanych. Wic pan Kruszelnicki zawiadomi i sprosi blisze do-

minia okólnikami z 3 i 6 Hstopada, Suchowol pod Brodami Hu-

mnickich, Ponikw Wielk Borkowskich, Jasionów koo Podhorzec

Postpskich, Wysocko, Ponikowic Konopackich, na t duchown
uczt od 9— 15 listopada w cerkwi dubiaskiej, a raczej pod go-

em niebem lub w obszernej szopie na wypadek soty wystawionej,

»wraz z poddanymi, których szanowne pastwa racz, na pierwszy

raz, gwatem na to naboestwo wyprawi i paszczyzn na ten

czas zwolni, potem skoro w naukach Jezuitów zasmakuj, nie

trzeba adnego przymusu, sami si na chwil oderwa nie zechc «*).

I ta misya uwieczona pomylnym skutkiem.

Odtd przez lat kilka nie sycha o misyach ludowych; nie

uwaali je za potrzebne biskupi, tembardziej rzd. Niezraony tem

prowincya Jakób Pierling, poruszy spraw misyi 1832 r., udajc

si wprost do cesarza Franciszka z prob o pozwolenie odprawia-

nia wielkich misyi ludowych pokutnych, ale nie inaczej, tylko »na

danie ordynaryatów«. Cesarz odesa prob do kanclerza na-

dwornego hr. Mittrowskiego, ten za do gubernatora »po opini «.

Ksi Lobkowitz zawezwa prowincyaa do wyjanienia w osob-

nym memoryale, na czem polega istota misyi jezuickich ludowych?

Prowincya da obszerne wyjanienie w 9 punktach*); gubernator

za przesa je biskupom »do zaopiniowania «. Arcybiskup Ankwicz

zgadza si na misye pod 5 warunkami: aeby tylko za pozwole-

niem biskupa dyecezyalnego si odbyway; biskup z proboszczami

») Archiv. Prov. Pol. Misye 1826—1848. Wyjtek z listu Karoliny Kru-

szelnickiej z Trociaca 30 wrzenia 1H26 r. W powrocie zachorowa O. od
obonie. Szlachta pielgnowaa go troskliwie, nie aujc kosztów na lekarzy

i aptek.

>) Tame. Z dominium Dubia: Obwieszczenie 9 listopada i uwiadomienie

6 listopada.

3) Tame. Idea Missionis. — Ordnung der heiligen Missionen.
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oznaczy misyonarzom temat kaza i nauk; miewa je bd Jezuici

razem z ksimi parafialnymi; modlitwy i ksieczki misyjne pójd

pierw pod cenzur biskupi; biskup moe nawet podczas trwania

misyi wyda zarzdzenia, jakie uzna dla dobra dusz za stosowne.

Przemyski biskup Potoczki, zagorzay józefinista, uwaa mi-

sye za niepotrzebne, bo istnieje » uregulowana przez rzd suba
Boa, od której nie naley odstpowa <'^. Po miastach jednak,

zwaszcza garnizonowych, gdzie wielka obojtno religijna, mo-

gyby si misye przyda, ale odprawia je mona jedynie za po-

zwoleniem biskupa, bez uszczerbku powagi proboszcza, z wspóu-

dziaem w kazaniach parafialnego kleru, a kazania te i katechezy

przedoone by maj pierw do aprobaty biskupowi, który wspól-

nie z prowincyaem od czasu do czasu zda spraw o misyach gu-

bernatorowi.

Inaczej biskup tarnowski Pisztek. W pimie z d. 13 czerwca

1832 r. upewni gubernium, e misye przynios najzbawienniejsze

skutki, a w jego dyecezyi s konieczne, bo na jednego ksidza

w duszpasterstwie przypada 2.306 dusz, a szkó normalnych tylko 7,

trywialnych tylko 112, niewiadomo wic rzeczy Boskich wielka,

powszechna. O jedno prosi, eby Jezuici z nim si porozumieli co

do miejsca i sposobu odprawienia misyi.

Na radzie gubernialnej 27 lipca 1832 r. referent, sekretarz

gubernialny Mitiss, pochwala opini arcybiskupa Ankwicza i bi-

skupa Potoczkiego. Lat 70 nie byo misyi w GaHcyi. Wtenczas kler

i lud by ciemny, dzi kler wiaty, bo wyksztacony w rzdowych

szkoach, czuby si dotknity w swych parafialnych prawach. Lu-

dno Galicyi jest mieszana, kler ruski uwaaby misye za przeci-

ganie do latynizmu. Jeszcze podczas wizyty biskupiej, misye byyby

poyteczne, ale w ich obecnoci i pod ich kierunkiem. Wikszo
rady posza za zdaniem referenta i w tym sensie odesza do Wie-

dnia 12 wrzenia odpowied gubernialna podpisana w nieobecnoci

arcyksicia Ferdynanda d'Este i barona Kriega, przez barona Stut-

terheim i dnia 24 stycznia 1833 r. bya przedmiotem narad kan-

celaryi nadwornej.

Referowa j ks. Antoni Buchmajer. Zgadza si na misye je-

zuickie, ale tylko na yczenie biskupów pod znanymi nam ju wa-

runkami i za pDprzedniem uwiadomieniem starostwa. Ale kto b-
dzie ponosi koszla? Punkt ten niech uo biskupi z rzdem.
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Wikszo rady przyja wniosek. Kanclerz Pillersdorf z mniejszo-

ci wrcz by przeciwny misyom, bo stan Galicyi » wietny «, kler

owiecony, Jezuici za nie nale »do starannie pielgnowanej in-

stytucyi kleru parafialnego « (nie s józefinistami), mogliby swemi

misyami popsu prace, skrzyowa dziaalno proboszczów. Zre-

szt na 4 miliony mieszkaców Galicyi, tylko 2 miliony acinników,

naley wic unika wszystkiego, co do rozdwojenia rónych wyzna
w kraju prowadzi moe.

Franciszek I poszed za zdaniem wikszoci i na marginesie

dopisa 27 wrzenia 1833 r.: » pozwalam tymczasowo na misye Je-

zuitów, jeeli ordynaryusze uznaj je za poyteczne i zadaj od-

powiednich od prowincyaa kapanów. Biskupi oznacz czas i miej-

sce misyi, które odbywa si maj pod ich dozorem i kierunkiem.

Pierw jednak powiadomi o misyach gubernium, które nie powinno

ich zakazywa; w razie tylko nadzwyczajnych wtpliwoci zasignie

mej decyzyi. Wadze polityczne przestrzega bd tylko porzdku

pohcyjnego. Z kocem roku biskupi przel sprawozdanie o mi-

syach do gubernium, które opatrzy je swemi uwagami i przele do

mnie przez nadworn komisy« ^).

Wyom w józefinizmie nowy zrobiony, acz zaprawi go usi-

owaU starostowie gubernialni i nadworni radce. Wiemy, e misyom

sprzyja jedynie biskup tarnowski Pisztek, wic te w wasnorcz-

nym licie do prowincyaa d. 24 grudnia 1833 r. zapytuje, czy na

wiosn lub z pocztkiem lata moe mu dostarczy misyonarzy ?

JeeU moe, niech powie, co »ja (biskup) z mej strony tak pod

wzgldem utrzymania misyonarzy, jak co do porzdku stacyi mi-

syjnych mam przygotowa « ^). Prowincya odpowiedzia najprzy-

chylniej i w czerwcu 1834 r., na prob pobonej hr. Borzckiej,

pani na odygowicach, w cyrkule wadowickim i jej kosztem, od-

prawili 00. Karol Snarski, Józef Perkowski, Pawe Ciechanowiecki,

Antoni Suszczewski pierwsz po 75 lalach wielka misy ludow
ad poenitentmm, na któr zaproszono z konsystorza tarnowskiego

okoHczny kler parafialny do pomocy. Druga w Brzenicy pod Bo-

chni, w cyrkule bocheskim, dobrach klasztoru staniteckiego, na

prob i kosztem ksieni Teofili Meclityldy Duval, siostry ks. Jana

>) Chotkowski. Powrót Jezuitów str. 102—107.

») Acta Piov. Galie. XII, ui-. 253.
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Duvala, oficyaa tarnowskiego *), o której tak piknie wspomina Wa-

lery Wielogowski w ksice »Dom mojej babki «. Na trzeci misy

w Chemie take pod Bochni, zaprosi ostatni z Miechowitów pro-

boszcz Norbert Banaczkowski. Wreszcie ostatnia w padzierniku

t. r. misya odbya si w Nagoszynie pod Dbic, w dobrach Stefanii

z Grocholskich baronowej Konopczynej, na jej prob i jej kosztem.

Obszerne o tych misyach relacye zoy superior ich O. Snar-

ski biskupowi Pisztkowi. Pierwsza maa wiejska, parva ruralis za-

cza si w niedziel 8 czerwca 1834 r. po sumie i kazaniu w ko-

ciele odygowskim, nieszporami, hymnem Veni creator i kazaniem

w fiUalnym kociele w Wilkowicach koo Biaej. Nastpnie rozdzie-

lili si misyonarze, dwaj kazah i katechizowali przez 8 dni w Mi-

kuszowicach pod Bia, dwaj przez tyle dni w Bystrej i Mesznie

na granicy szlskiej. Po zakoczeniu tej » maej, wiejskiej misyi«

rozpocza si 15 czerwca » wiksza « misya w Wilkowicach z wsiami

Huciska i Magurki , ukoczona d. 22 czerwca komuni generaln

1.300 osób. Nazajutrz pocztek trzeciej » wikszej « misyi w Szczyrku

z wsiami Buczkowice i Salmopol, na któr przybywaU licznie

Szlzacy. Jeszcze 1750 r. odprawiU tu Jezuici polscy misy, a na

jej pamitk postawiono krzy dbowy. Gdy butwie pocz, wy-

murowano na tem miejscu kaphc a krzy w., jako drog reUkwi

wniesiono do niej. Do komunii generalnej w dzie w. apostoów

Piotra i Pawa, przystpio 2.000 osób.

Wypoczwszy dni kilka we dworze hr. Borzckiej, rozpoczh

misyonarze dnia 6 hpca czwart misy »wielk« w odygowicach

z wsiami Bierna i Glemieniec, Najprzód wic katechizacyami przez

dni 8 przygotowah ludno wiejsk, potem przez 3 dni suchaU

spowiedzi tych, którzy na pierwszych trzech misyach docisn si

do konfesyonau nie mogh, wreszcie przez 8 dni, prawic po 5 ka-

za dziennie do wielotysicznego ludu, przybyego z 41 wsi bli-

szych i dalszych, z 4 wsi austryacko-szlskich, z ywca i 3 wsi

prusko-szlskich, z 6 wsi pogranicza wgierskiego, zakoczyU zbo-n sw prac procesy i ustawieniem krzya misyjnego. Dwa dni

jeszcze pozostali dla suchania spowiedzi, w czem im dopomagali

ksia okoHczni i dwaj 00. Bernardyni, zaproszeni z Kalwaryi

') Chotkowski. Ostatnie lata Benedyktyn(3w w Tycu str. 11— 12.
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przez hr. Borzck, która te wszystkie koszta na misy liojn rk
oya ^).

Misy w Brzenicy, pod Bocini, osawionej legend, e nie-

gocinni jej mieszkacy w. Stanisawa biskupa na noc przyj nie

clicieli, za co ukarani tern, i aden z icli potomków kapanem by
nigdy nie mia, ma przez 4 dni, wielk przez 8 dni, dawali

w sierpniu 1834 roku 00. Snarski, Perkowski, Maurycy Pooski

i Suszczewski. Przybyo na ni w procesyi z proboszczem Janem

Cyburskim, nioscym relikwie w. Stanisawa na czele, 3.000 para-

fian z Bochni. Drug, liczn procesy przywiód sdziwy proboszcz

Ludwik Kozicki; zbieray si gromadki ludu z Porby, Jasienia,

Iwkowej, Starego i Nowego Winicza, Murowanej Lipnicy i innych

wiosek. Konkluzy misyi odprawi dziekan kapituy tarnowskiej ks.

Jan Nepomucen Janikowski na wzgórzu przy kaplicy w. Stani-

sawa, bo koció i cmentarz brzenicki, nie móg obj pobonych

tumów, rozdzielonych na 4 stany, modzieców i dziewczt, m-
ów i niewiast, kady stan pod swoj chorgwi. Przed sum
ochrzci celebrans jakiego yda, a misyonarz z ambony tómaczy

kady szczegó obrzdu i wznawia z ludmi umow i obietnice

czynione Bogu przy chrzcie witym. Wieczorem po nieszporach

i procesyi, celebrowanej przez tego praata, osadzono przy kociele

brzenickim krzy misyjny. Do 30.000 ludzi brao udzia w tej mi-

syi. Niestety, wielu z nich wzio udzia w »rabacyi« 1846 r., na-

pado na klasztor stanitecki, zniewayo czynnie dwóch Jezuitów

modlcych si w kociele i ks. Droda proboszcza z Brzezia i po-

wizanych odstawio »do cyrkuu*.

W Chemie po » maej << misyi, zakoczono »wielk« misy

w dzie w. Michaa; celebrowa delegat biskupi ks. kanonik Mi-

cha Król. Spowiedzi suchao 10 wieckich ksiy, O. Reformat

z Wieliczki i 5 Jezuitów z Tuchowa i Nowego Scza, wic te do

komunii generalnej przystpio 5.000 osób.

W Nagoszynie przyjmowa misyonarzy w zastpstwie swej

siostry Stefanii Konopczynej, mody Mieczysaw Grocholski. Przez

7 dni trwaa misya .»maa«, 8 dni misya » wielka* zakoczona

») Archiv. Prov. Pol. Relatio de missionibus peractis "in Dominio Lodygo-

vicensi circuli Vadovicensis. . mensibus Junio et Julio 1834 data Dlmo ac Rssmo

Eppo TamoYiensi a PPbus S. J. d. 21 Augusti.
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19 padziernika; kaza suchao do 15.000 ludu, który procesyo-

nalnie z Przecawia, Sasowa i Jastrzbki napyn. Trzy jeszcze

dni pozostali Jezuici dla suchania spowiedzi; hr. Romerowa i pan

Brzeziski hojn jamun obdarzyh tum ebraków, których ci-
gna nietyle misya, jak naboestwo aobne po kadej misyi za

dusze w czycu odprawione ^).

Na podstawie powyszych relacyi 0. Snarskiego, uoy swoj
urzdow biskup Pisztek do gubernium 11 lutego 1885 r. Donosi,

ze lud gromadzi si na misye procesyami od 3-8 tysicy dzien-

nie, okoliczni bowiem dziedzice, uwolniU go na ten czas od pa-
szczyzny. Ze podziwiano zapa i bezinteresowno misyonarzy, co

u niektórych ksiy budzio zazdro, zato powaniejsi proboszczo-

wie przyjmowaU ich prac z wdzicznoci. Do sakramentów w.
przystpio koo 40.000 osób, a brao udzia w naboestwach do

180.000 ludzi, mimo to ad i porzdek panowa wzorowy. W o-
dygowicach tylko z powodu egzorcyzmu nad chor umysowo dzie-

wczyn day si sysze krytyki i sarkania, ale bez zakócenia po-

rzdku. Biskup te zabroni wszelkich egzorcyzmów na przyszo.

Relacye biskupa przesa prezydent gubernialny Krieg z po-

miniciem arcyksicia d'Este bawicego w Klausenburgu, do na-

dwornej kancelaryi, ta jednak odesaa j arcyksiciu. Pochwaami
wielkiemi obsypa on i misy i misyonarzy, ale kanclerz nadworny

Mittrowski zada, znów poza plecami arcyksicia, szczegóowej

relacyi od barona Kriega i starostów (zaco mu arcyksi 3 marca

1835 r. lekk wymówk uczyni), a otrzymawszy j wniós na rad
kancelaryi nadwornej 7 maja 1835 r. Referentem tam by znowu
ks. Buchmajer, a jedc gównie na wrzekomej » zazdroci kleru

wieckiego « i onym nieszczsnym egzorcyzmie, zakonkludowa, e
Jezuici -uywali rodków nagannych i niebezpiecznych, zasiaU ziarno

rozdwojenia, i osabili wzy midzy duszpasterzami a ich parafia-

nami, a take wzy czce kler wiecki z zamiarami i post-

powaniem rzdu i dlatego najlepiej powróci do dekretu Maryi

Teresy 1 marca 1775 r., zakazujcego egzorcyzmów i do wypo-

*) Tame. Relatio de missionibus in circulis Bochniensi et Tarnoviensi

ad ecdesias in Brzenica, Gielni et Nagoszyn mensibns Augusti, Septemhri et

Octobri 1834 Illrno ac Rssmo Eppo Tarnoviensi data a PPbus Soc. Jesu 23 No-
vembris 1834.
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wiedzianych tam jasno i prosto zasad, jak tego da kanclerz

Mittrowski w pimie wprost do cesarza Ferdynanda. Ten jednak

napisa na marginesie 27 lipca 1835 r.: » Uwiadomi biskupa tar-

nowskiego, e tre niektórych kaza misyjnych nie bya odpowie-

dn, e proboszcz i Bernardyni w Kalwaryi (przed misyonarzami)

egzorcyzmowali chor dziewczyn, nie naley jednak ogasza w Ga-

licyi dekretu z 1 marca 1775 r.

«

Tymczasem w maju i czerwcu 1835 r. odbyway si dalsze

misye ludowe w Stanitkach, na prob i kosztem ksieni Duval

i klasztoru PP. Benedyktynek, w Niegowici majtku pastwa Be-

noe, i w Lisiejgórze pod Tarnowem, majtku ksicia Sanguszki *).

Biskup Pisztek ju by nominaem na arcybiskupstwo lwowskie,

przesa o tych misyach bardzo pochlebn relacy do vice-guber-

natora Kriega i odpar zarzut co do niewaciwej treci niektórych

kaza. PosaU te swe raporta starostowie, dosy pochlebne, krom

Breinla, starosty tarnowskiego, który » pozbiera plotki «, jak si

wyrazi arcyksi d'Este, bawicy w Wiedniu. Z tych relacyi wy-

wnioskowa Krieg, e misye wywary wpyw dobroczynny na lud

i przesa je wszystkie do kancelaryi nadwornej, ta za do arcy-

ksicia d'Este, który dopisawszy na marginesie swe zadowolenie

*) Chotkowski str. 108—111. Misye te dawali: 00. Perkowski, Pooski,

Ciechanowiecki, Wincenty Buczyski w Stanitkacli z wsiami klasztornemi Za-

krzew, Wgrzec, Zagórze, Pode. Od 3—9 maja trwaa miaya »maa«, od

9—18 maja »wielka«, na któr przybyy w procesyi parafie z Budzanowa, Brze-

zia, Mikluszowic, razem do 10.000 ludu. Ivrakowscy 00. Kapucyni i Reformaci

wraz z klerem wieckim wysuciali 3.000 spowiedzi.

W Niegowici pod Bocini rozpoczto 23 maja, odrazu misy »wielk«,

w której brao udzia do 30.000 ludu, a take sporo szlachty, urzdnicy z Bo-

chni i sam starosta. Na konkluzy misyi celebrowa delegat biskupi praat Ja-

nikowski. Po misyi pozostali misyonarze do 5 czerwca dla suchania spowiedzi.

Parafia w Lisiejgórze hczna, bo 7.000 dusz, syna z zepsucia i wystp-

ków, i posza w przysowie, a miaa proboszcza uczonego, ale gorszyciela,

apostat od wiary Wincentego Balickiego. Wic te zrazu mao Lisiogórzan

uczszczao na misy »wielk« rozpoczt 13 czerwca, ale porwani wiar i po-

bonoci ludu, przybywajcego z ssiednich parafii i wiosek, gromadzili si

tumnie. Do dwóch komunii generalnych przystpio 8.000 dorosych, 2.000

dzieci. Na konkluzyi celebrowanej przez kanonika oomunieckiego Konopk,

który by z ty cli stron rodem, i delegata biskupiego praata Andrzeja Mikicwi-

cza, liczono do 30.000 ludzi, sporo szlachty i inteligencyi. (Relacya O. Snar-

skiego do arcyb. Pisztka z d. 26 padziernika 1835 r.).

JEZUIBI w POLSCE. V. 33
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z owoców misyi, zwróci \e kancelaryi nadwornej. Referowa nowy

liofrat ks. Mesciutar; z analizy wszystkich relacyi wyprowadzi

wniosek, »eby Jezuici przed kad misy, przedkadali biskupowi

napisane kazania do aprobaty i unikali trywialnoci «. Cesarz Fer-

dynand kaza na marginesie dopisa: » przyjmuj do wiadomoci «,

i misye mogy si odprawia dalej. Nie odprawiay si jednak przez

lat kilka. Dlaczego?

§. 62. Przerwa w misyach. — Wskrzesza je arcybiskup

Pisztek. — Zarzut przycigania Rusinów do latynizmu.

1836-1845.

Kancelarya nadworna, speniajc wrzekomo polecenie cesa-

rza, wystosowaa do nominata arcybiskupa Pisztka w Tarnowie

pismo z zarzutami przeciw Jezuitom, e 1) na misyach w Brzenicy

i Chemie podjudzah lud przeciw parafialnemu klerowi, jakoby wy-

biera zbyt wysokie opaty jura stolae; 2) e w Nagoszynie z am-

bony nazwali szlacht »biczem (flagellum) wiejskiego ludu«, e wic

3) misye jezuickie s podburzajce, szkodhwe. Pisztek odesa to

pismo w kopii 11 wrzenia 1835 r. superiorowi misyi O. Snar-

skiemu do » wytumaczenia si«. Uczyni to superior w memoryale

aciskim z d. 8 padziernika t. r. i powoujc si na wiadectwa

obecnych misyom ksiy i szlachty, zaprzeczy wprost oskareniom

i raz jeszcze powtórzy to, co w^ pimie do biskupa 11 hstopada

1834 roku wypowiedzia, e w sprawie egzorcyzmu podczas misyi

w odygowicach »adnych ogosze ludowi z ambony, ani przed

ani po egzorcyzmie nie czyniono «. Do memoryau, doczy » Pro-

spekt odprawiania mniejszej i wikszej misyi ad poenUentiam« ^)

i trzy ksiki do przejrzenia: » wiczenia duchowne w. Ignacego

«

wedug wulgaty aciskiej, wedug obrobienia przez O. Piotra Maf-

feusza i O. Alojzego Bellecyusza. Wszystko to wrczy osobicie,

arcybiskupowi Pisztkowi, bawicemu jeszcze w Tarnowie.

Jakie byo jego przeraenie, gdy z ust arcybiskupa usysza,

e /-owa relacya (z zarzutami) wprost od cesarza zostaa mu przy-

^) Archiv. Prov. Pol. Misye 1826—1848. Gopia Declarationis data 8 octob.

1835. — Pro-spectus majoris et minoris Missionis.
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san«. Uspokaja go wprawdzie arcybiskup: »nie lkajcie si, mó-

wi, palmy zwycistwa nie oddawajcie, dzieo misyi prowadcie da-

lej «, ale Snarskiego bolao to, e askawca i dobrodziej zakonu,

arcybiskup » zaplta si« z powodu misyi, z rzdem i cesarzem sa-

mym. Wic w dugim licie z Scza 18 padziernika, opowiada mu
to swoje utrapienie, które go przez ca drog (z Tarnowa do S-
cza) drczyo i spa mu nie daje, tumaczy, jak w tych oszczer-

stwach ukrywa si system zniesawienia misyonarzy i sparaliowa-

nia dziea misyi; z 10 » reguy misyonarzy « i sów w. Ignacego

dow^odzi, jak dalekiem jest od nich wszelkie podjudzanie przeciw

duchownym i wieckim wadzom i stanom. Ulywszy tak sercu

swemu prosi o dalsze rozkazy ^). Nie spieszy z niemi arcybiskup,

który tymczasem przeniós si do Lwowa, nie nalegali te Jezuici;

sparzywszy si na gorcem, dmuchali na zimne; wic przez lat

kilka nie byo misyi.

Na katedrze tarnowskiej zasiad biskup Ksawery Abgar Za-

chariasiewicz, czystej krwi józefinista, misyom niechtny. Zaniós

do niego O. Snarski prob 29 maja 1836 r. o pozwolenie dawa-

nia misyi i o udzielenie tych samych dyspens i przywilejów dla

misyonarzy, jakie otrzymaU od jego poprzednika, ale bez skutku ^).

Krótko przedtem, 5 kwietnia t. r. wyda prowincya Pierling »In-

strukcy dla misyonarzy «, aby na misyach przestrzegali, ile si da,

porzdku w^ kolegium zwyczajnego, nieatwo dyspensowali si od

brewiarza, unikali wieczornych pogadanek i gry w karty ^). O mi-

syach jednak przez lat kilka nic nie sycha. Dopiero 1841 roku

d. 24 sierpnia z Tarnopola wnosi prowincya Rafa Markijanowicz

prob do konsystorza arcybiskupiego we Lwowie o misy w do-

brach hr. Wandy z Potockich Cabogowej 1^ voto Uruskiej i hr.

Feliksa Miera i o potrzebne faculates dla Jezuitów milatyskich,

Idziego Orowskiego, Antoniego Suszczewskiego, Wadysawa Kiej-

nowskiego i 0. Snarskiego, w^ypróbowanego dyrektora misyi, a pod-

ówczas spirytualnego w seminaryum Iwowskiem, którego zastpi na

') Tame. Copia epistolae ad Eppum.

•) Tame. Petitio P. Caroli Snarski tum ad novas missiones, tum ad gra-

tias antiquas Missionibus necessarias de novo confirmandas.

) Tame. Instructio pro PP. Missionariis ambulantibus.

38*
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czas misyi 0. Siedmiogrodzki*). Jako 16 wrzenia rozpoczli ci

misyonarze inisy w Pieczychwostach pod ókwi, gównym ma-

jtku klucza dóbr Cabogowej Kodno, o czem konsystorz arcybi-

skupi uwiadomi dziekana, ruskiego metropolit lwowskiego oraz

wadyk przemyskiego d. 12 wrzenia t. r.

Krótko przedtem, od 11—26 czerwca, odbya si na zapro-

szenie ormiaskiego arcybiskupa Stefanowicza misya w Stanisa-

wowie, pod przewodnictwem O. Snarskiego, w kociele ormiaskim,

w której take acinnicy i Rusini z stanisawowskiej, tymienickiej

i ysieckiej parafii uczestniczyli pilnie. Wysuchano do 4.000 spo-

wiedzi, na konkluzy i osadzenie misyjnego krzya zjecha sam

arcybiskup Pisztek ^). Przekonawszy si naocznie o tem, czem jest

misya, bo dotd zna j tylko z opowiadania, zaprosi Jezuitów na

misye do dóbr swych arcybiskupich przez lato 1843 roku. Pierw

jednak zada od O. Snarskiego dokadnej treci nauk i kaza,

mianych na misyi stanisawowskiej. Przesa mu j O. Snarski

w dwóch zeszytach. Arcybiskup odda mu one skrypta z aciskiem

dopiskiem: »Go si w tych dwóch zeszytach (pMlurisJ zawiera,

przeczytaem uwanie i pochwaUem fprobavi)^ proszc Pana, aby

bogosawiestwem swojem niebieskiem, wspiera robotników swo-

ich. We Lwowie 3 maja 1842 r. Franciscus de Paula Archiepi-

scopus« ^).

Dawali wic misye 00. Snarski, Wadysaw i Franciszek Kiej-

nowscy i Stefan Zaleski, najprzód w Dobraczynie od 18 czerwca

do 3 Upca. Przygotowawszy »maemi« misyami dziatw i lud

w Hodowicy, Zimnej Wodzie i Bartatowie, odprawih » wielk « mi-

sye na cmentarzu kocioa obroszyskiego. Spowiedzi wysuchano

'do 3.000; konkluzy celebrowa i krzy misyjny osadzi, sam arcy-

biskup Pisztek, a towarzyszyli mu, wyznawca wiary w. biskup

podlaski Marceli Gutkowski i dziekan kapituy lwowskiej infuat

Ostrawski.

Podczas niw od 22—26 lipca t. r. odprawili obydwaj 00.

Kiejnowscy misy w domu karnym we Lwowie dla 500 winiów,

») Tame. Petitum ad leop. metropolit. Consistorium ob missionem in

bonis comitissae Caboga et comitis Mier,

•) Tame. Relacya ormiaskiego proboszcza w Stanisawowie Filipa Hay-

mossa do arcybiskupa Stefanowicza.

•) Tame.
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mówic codziennie po 4 nauki i katechizujc. Do suchania spo-

wiedzi zasiado 16 kapanów.

Po niwaci, od d. 27 sierpnia do 11 wrzenia odprawiono

»ma« misy w polskiej i ruskiej Rzsnej, Powitnie i Malczycaci;

» wielk* w kociele Rzsnej polskiej. Do komunii w. przystpio

tylko 2.000 osób, bo ani jeden ruski ksidz nie pojawi si na mi-

syi, wyspowiadani Rusini odej musieli bez komunii.

Za przykadem arcypasterza, poszed ks. Micha Zawistowski

i do swej parafii w Winiowczyku koo Podhajce, zaprosi misyo-

narzy. Misya >maa« rozpocza si 17 wrzenia, z niewielkiem

zrazu powodzeniem. W Bobulicach bowiem, gdzie nauki i kate-

chizm miew^a O. Wadysaw Kiejnowski, paroch ruski kawski
i kolatorka Brzostowska, okazali si misyi niechtni, a w askow-
cach, paroch ruski Gowiski, zamkn przed misyonarzem Fran-

ciszkiem Kiejnowskim, cerkiew. On wic uda si do dworu, do

p. Gromnickiego i tam urzdziwszy kapliczk, naucza. Ale i w Bo-

bulicach wnet rozgrzay si serca, tak, e paroch i kolatorka sami

zachcali i napdzah lud i dzieci do suchania nauk, a na » wielk*

misy w Winiowczyku, rozpoczt 27 wrzenia, tene paroch -
kawski, pomimo soty i icie podolskiego bota, sam przyprowadzi

procesyonalnie rusk parafi. Uczyni to samo paroch z Petliko-

wiec. Przybyway te, zwaszcza pod koniec misyi, gromadki po-

bonych z Budzanowa, Czortkowa i innych parafii. Na konkluzy

zjecha arcybiskup Pisztek. •

Ostatnia w 1843 r. misya odbya si w Prusach pod Lwo-

wem od 8— 23 padziernika, staraniem miejscowego proboszcza ks.

Wiktoryna Tarnawskiego i kolatorki, pani Strzemboszowej i jej

córki hr. Oarowskiej, pobonej dziwaczki, fundatorki Sióstr Opatrz-

noci we Lwowie i w ckiem pod Zoczewem. Po » maej* misyi

w Malechowie, Jaryczowie, w Podhorcach, gdzie ruski paroch Wa-
luchiewicz, okaza si najgorliwszym wspópracownikiem misyona-

rzy, w Pikuowicach za, gdzie paroch ruski zamkn cerkiew przed

O. Zaleskim i dlatego misyi » maej* tam nie byo, rozpocza si

15 padziernika misya » wielka* w obszernym kociele w Prusach.

Urzdzono podwójn komuni generaln polsk i rusk. Konkluzy

celebrowa arcybiskup Pisztek ^).

*) Tame. Relatio (P. Snarski) data Exccllentissinio Arcliieppo de missio-

nibus a. 1843 iii archidioecesi peractis. Leopoli d. 23 novemb. 1843.
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W nastpnym roku szereg misyi ludowych w dobrach prze-

wanie hr. Mateusza Miczyskiego.

Pocztek day Pieniaki, gdzie ju od 1823 r. istnia dom mi-

syjny pod superiorstwem O. Zranickiego. Piciu misyonarzy, 00.

Stefan Zaski, Jan Kosiarski, Kazim. Reutt, Franc. Kiejnowski i Mik.

Budko, rozpoczo 15 czerwca 1844 r. »ma« misy w Czernicy

pod Brodami, Litowisku, Hucisku brodzkiem i Markopolu. Dnia 22

czerwca wieczór, superior misyi O. Wadysaw Kiejnowski otwo-

rzy kazaniem i hymnem Veni Creator » wielk « misy w Pienia-

kach, która trwaa przez dni 8 z wspóudziaem aciskich i ru-

skich ksiy i ich parafii w Houbicy, Hukaowcach, Milnie, Gze-

pielach, Zaocach; Dominikanów, Bazylianów, oficyalistów i szlachty

jak Biaeccy, Sipiscy i t. d. Do w. komunii generalnej przyst-

pio 3.000 osób. Konkluzy misyi w dwóch obrzdkach, poczono
z uroczystoci b. Alfonsa Rodrygweza, patrona kocioa i domu

pieniackiego ^).

Wypoczwszy dni kilka, rozpoczli misyonarze misy w Za-

ocach, miasteczku hr. Miczyskiego, najprzód »ma« misy
w Trociacu, Milnie, Biaogowach, Obarzacach, potem 14 Upca

otwarli » wielk « misy w Zaocach dla Polaków i Rusinów. By-

wao ludu 4.000, ostatniego dnia, 21 hpca, do 7.000. Na pamitk
misyi zaoy dziedzic szpital dla 10 ubogich, obsugiwany przez

Szarytki.

W' Brodach odprawili misy dawni Jezuici lwowscy 1749 r.;

po 95 latach zawitah do tej ydowskiej stolicy 00. Snarski, Joza-

fat Zaleski i Micha Harder dla nieUcznych Niemców, i odprawiw-

szy »ma^ misy w ssiednich wsiach, rozpoczh »wielk« misy
odrazu na cmentarzu kocioa brodzkiego. MówiH po 4 kazania

i 2 » nauczki « codziennie, a suchao ich do 10.000 polskiego i ru-

skiego ludu. Do komunii w. przystpio bhzko 6.000 osób.

I znów wytchnwszy dni kilka, ruszyh misyonarze do Ka-

mionki Strumiowej i pomimo niepogody i rozpocztych robót pol-

nych, przygotowawszy »ma« misy po wsiach, nalecych do pa-

rafii kamioneckiej i tadaskiej, cignli lud na » wielk « misy pod

goem niebem, bo koció niewielki, od 28 wrzenia do 6 padzier-

nika odprawionej. Napróno ruski, miejscowy paroch usun si od

*) Diarium Residentiae Pieniacensis. — Chotkowski sir. 114.
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wspóudziau w misyi, a podobno jej przeszkadza; Rusini zarówno

z Polakami wzili gorliwy udzia ^).

Wreszcie, dogorywajcy prawie arcybiskup Pisztek urzdzi
wielk dwutygodniow misy » pokutn* w samym Lwowie w ko-

ciele katedralnym od 15—30 czerwca 1845 r. Napozór nie bya
I o misya jezuicka, bo jako przeoony misyi figurowa proboszcz

kapituy infuat Ostrawski, a niektóre kazania mówili take ksia
wieccy i zakonni ^), w istocie jednak kierowali misy i mówili

gówne kazania 00. Snarski i Franciszek Kiejnowski. Przybywali

na nie proboszczowie lwowscy w procesyi z parafianami, arcybi-

skup da bogosawiestwo kaznodziejom i liczne przywileje spo-

wiednikom. Dwie byy komunie w. generalne i dwa wykady litur-

gii mszy w. i dwie procesye konkluzyjne. Jedna, do 14.000 ludu,

podzielonego na 4 stany, kady pod wasn chorgwi, rano na rynku

jak w Boe Ciao z 4 otarzami i ewangeliami; kazanie wygosi
scholastyk katedralny, ks. Lisiecki, zakoczy je wyznaniem wiary

i odnowieniem obietnic danych na chrzcie witym. Druga, 20.000

ludzi, cigna si dugim acuchem z katedry na cmentarz ycza-

kowski, gdzie O. Kiejnowski kazaniem o sdzie Boym i osadze-

niem krzya zakoczy misy. Przez cay cig misyi katedra bya
przepeniona, lud sta na placu katedralnym, 12 spowiedników su-

chao spowiedzi jeszcze przez kilka dni po misyi. Udzia inteligen-

cyi by skpy, zato mieszczastwo i klasy robocze korzystay z niej

gorhwie. Pomimo tak wielkich tumów, ad i porzdek nie zosta

niczem zamcony ^).

Oprócz niezaprzeczonych rehgijno-moralnych korzyci, miay

te misye ludowe i religijno-polityczn zasug. Obejmoway bowiem

i Rusinów, a podtrzymujc uni, paralioway propagand Rosyi,

która ju 1842 r. szerzya si w wschodniej Galicyi. Jezuici wogóle

starali si zachowa z klerem ruskim dobre stosunki, zapraszali go

») Ghotkowski str. 114, 115.

') Tych nauk wielkich byo codziennie 5, o godzinie 7 i 10 rano, o 5,

6 i 7 wieczór, a nadto dwie »nauczki popularne* i trzecia katechizmowa, o go-

dzinie 6 i 11 rano i 4 wieczorem, jak to si pokazuje z drukowanego •Po-

rzdku kadodziennej misyi pokutnej* 1845 r. w kociele metropolitalnym lwow-

skim od 15—30 czerwca.

') Ghotkowski str. 116, 117. Relacya arcybiskupa Pisztka do gubernium

o misyi lwowskiej.
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z celebr, sami chtnie kazali w cerkwiach i przy kadej sposob-

noci zaznaczali »3edno wiary pomimo rónicy obrzdków «. Pra-

wie poowa tarnopolskich ich uczniów, skadaa si z synów^ ksiy
ruskich i ci doznaw^ali tej samej co Polacy opieki. Owszem, pa-

trzeli przez palce, gdy kilku polskich uczniów, dla otrzymania ru-

skiego stypendyum, przeszo na obrzdek ruski. Mimo to 1842 r.

zanieli Rusini, a podobno sam ich metropohta Lewicki, skarg do

kongregacyi Propagandy w Rzymie, e Jezuici namawiaj Rusinów

do zmiany obrzdku.

Ale i na duchowiestwo parafialne wywary misye wpyw
zbawienny; leczyy je powoh, nieznacznie z józefinizmu, byy bo-

wiem ywym przykadem pewnej niezalenoci od rzdu, który ani

ich móg zabroni, ani miesza si do nich, owszem da musia na

ich usug, sub puWicznego porzdku; biskup jedynie i Jezuici

urzdzaU je i odprawiah. I ten by gównie powód, dlaczego kan-

celarya nadworna zawsze niechtn bya misyom, i pracowaa nad

tem, aby cesarz je zakaza; dlaczego biurokracya galicyjska posy-

aa do Wiednia raporty niezgodne z prawd. Nie znamy tych ra-

portów o misyach 1841 — 1843 r. odbytych, ale dziki ks. Chotkow-

skiemu, wiemy, co o misyach w Pieniakach i Zaocach » raporto-

wa* starosta zoczowski. Sam na nich nie by, jeno wysa komi-

sarza Hajderera, z jego relacyi wysnu wniosek, »e misye chybiaj

po wikszej czci celu«. Chocia bowiem w Pieniakach i Zao-
cach cel ten zosta osignity zupenie, to stao si to dla rzadkiej

harmonii dworu i plebanii z misyonarzami, który to warunek nie

zawsze moe by dopeniony. »Nie mona wic misyi cakiem za-

kaza, naley je jednak ograniczy «. Starosta niech naznacza miej-

sce misyi, Jezuici za niech unikaj przesady, kaza niech nie mó-
wi z pamici (extempormn}^ bo si omieszaj u ludzi wykszta-

conych, a niczego tem nie doka u ludu. Kazania powinny by
krótsze i nie tak czste w jednym dniu, bo nu umys, misye te
zbyt dugo trwaj, co szkodzi zdrowiu i jest uciHwe. Kady wi-

dzi ponno zarzutów.

Powaniejsz bya, ale nie opart na prawdzie, krytyka misyi

Iwow.skiej w raporcie dyrektora policyi, Sachera do gubernium

9 padziernika 1845 r. Opinia powszechna, twierdzi Sacher, o mi-

syach jest ujemn, bo s niepraktyczne, niemdre i chybione w ca-

em wykonaniu, a w dodatku niepotrzebne. Galicya jest krajem
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tradycyjnie katolickim, Kocioowi nie grozi adne niebezpiecze-

stwo jak w Niemczech przez ruch ks. Rongego, Posta i Czerskiego,

o którym misyonarze najniepotrzebniej z ambony rozprawiali. Gor-

szya w^szystkich nietolerancya misyonarzy dla innych wyzna i ten-

dencya do ponienia wyszych stanów, a ju na niebezpieczn agi-

tacy zakrawao to, e w kazaniach » tylko w polskim jzyku go-

szonych « nazywali lud » Sowianami «.

Arcyksi wraz z relacy arcybiskupa, misyom bardzo y-
czliw, wyprawi do kanclerza nadwornego hr. Inzaghe 2 hstopada

1845 roku i ów sacherowski raport, ale opatrzy go komentarzem,

wykazujc punkt po punkcie bezpodstawno zarzutów. Na podsta-

wie tych hcznych relacyi opracowa ks. Meschutar swój referat,

przedoy kancelaryi, ta za 13 kwietnia 1846 r. oddaa cesarzowi.

Zestawiwszy relacye arcybiskupa i arcyksicia z raportami staro-

stów, Kriega i Sachera, wywnioskowa ks. Meschutar, e > kazania

misyjne, zwaszcza lwowskie, ujawniy sabe strony ducha stronni-

czego, a roztropno nakazuje w obecnych stosunkach, unika zbie-

gowisk ludu, przerywania roboty i wszystkiego co budzi ducha

stronniczoci. Arcybiskup lwowski Ankwicz susznie podnosi prze-

ciw misyom wtpliwoci, wic i w obecnych stosunkach powinnoby

to nalee do lojalnoci ycze tamtejszego episkopatu, unika

wszystkiego, coby mogo wywoa niepokoje, tem bardziej, e przez

misye mogoby jeszcze bardziej upa znaczenie kleru parafialnego,

ostatnimi wypadkami (w lutym 1846 r., kler cay potpi rze ga-

licyjsk, kilku ksiy pado tej rzezi ofiar), mocno skompromito-

wane*. Cesarz, przeczytawszy raport poleci arcyksiciu Ludwikowi

napisa na marginesie 1 maja 1846 r. ^Dient zur Wissenschaft,

suy do wiadomoci « *). Misye ocalay i w tym jeszcze krwawym
roku odegray wan religijno-spoeczn rol.

Z powodu tych misyi i prac kapaskich w Tarnopolu, Pie-

niakach, Milatynie, a nawet we Lwowie, spotka Jezuitów ciki za-

rzut i to od kardynaa prefekta Propagandy Ostini, zarzut > prze-

cigania Rusinów na latynizm*, któremu uwierzono w Rzymie,

skoro kardyna Ostini w poufnym licie w listopadzie 1842 roku

ostrzeg O. Beckxa, prokuratora zakonu w Wiedniu, e w Rzymie

dowiaduj si z przykroci (eon dispiacerej, »e Jezuici w Polsce

') Chotkowski str. 117—122.
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faworyzuj przejcie z obrzdku greckiego na aciski «. Dotknity

tern do ywego O. Beckx, odpowiada kardynaowi 18 listopada:

» Przed dwoma laty byem sam w Galicyi, prawie z wszystkimi Je-

zuitami rozmawiaem wiele o Grekach (Rusinach unitach). Zada-
em nadto informacyi od 4 najpowaniejszych Ojców: rekt. tarnop.

Czyhira, rekt. sd. Ciechanowieckiego, Rinna i superiora Zranic-

kiego, które Eminencyi przysyam, a które dowodz, e zarzut jest

niesuszny, dla zakonu krzywdzcy.

Pochodzi on zapewne od Rosyan, bo » wielu grecko-unitów

w Galicyi cienk nitk zczonych z Kocioem rzymskim, a po-

kusa ich i niebezpieczestwo z powodu ustawicznej agitacyi Ro-

syan wzmaga si, dlatego naley ostronie z nimi postpowa.

Z dokumentów publicznych wiadomo i o tem nigdy nie naley za-

pomina, e Rosyanie schizmatyccy, zwyk swoj broni kamstwa

i podstpu, a take szafowaniem zota i srebra, ju oddawna pra-

cowah i teraz pracuj, aby wszystkich grecko-unitów, gdziekol-

wiekby istnieh, do schizmy przecign. Nastaj na to przez swych

emisaryuszów, nietylko w Galicyi, ale w Wgrzech, lUryi i t. d.

Wiedz Rosyanie, e Jezuici usilnie pracuj, aby apostazyi Rusi-

nów przeszkodzi, ale wanie dlatego Jezuitów nienawidz i wy-

klinaj, i udaj ich nawet przed Rusinami katolikami, jako wrogów

ich obrzdku... w pismach tez publicznych gosz, e Jezuici pra-

cuj nad przeciganiem Rusinów do latynizmu, i tym sposobem jak

sdz, oszczerstwo to, jak wiele innych, doszo a do Rzymu « ^).

0. Beckx si myli, nie Rosyanie i nie dzienniki, ale jak si

sam potem przekona, » biskupi ruscy « zwaszcza metropolita Le-

wicki, byh tym razem oskarycielami. I dlatego kardyna Ostini, ku

zdziwieniu i zmartwieniu O. Beckxa, nie da si przekona jego

i 4 onych Ojców wywodami. Owszem, poniewa rektor tarnopolski

Gzyhir nadmieni, e Jezuici co do przechodzenia Rusinów na la-

tynizm zachowuj si, jak aciski kler wogóle, negatywnie t. j.

nie namawiaj, ale gdy który Rusin w dobrej wierze zmieni obrz-

dek, lub jest na drodze do zmiany, nie przeszkadzaj, hahent se

negatlve, wzi std asumpt do dania od jeneraa Roothaana, aby

temu faworyzowaniu latynizmu skutecznie zaradzi. Donoszc o tem

O. Beckxowi kardyna, dodaje nowy zarzut: » Jezuici w przeszo-

ci zawsze faworyzowali przechodzenie na latynizm, a nie zawsze

») Acta Prov. GaUc. XIX, nr. 233.
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dali si w tern poskromi. Urban VIII w sawnym swym dekrecie

mówi: »Upomnie naley spowiedników, zwaszcza Jezuitów, aeby
do przyjcia obrzdku aciskiego Greków (Rusinów) z tak wielk

pilnoci nie namawiali «. A przecie do tych czasów^ wasi koledzy

trzymaj si tej samej metody (namawiania), z najwikszem nieu-

kontentowaniem Stolicy w. Tusz sobie, e bd posuszni jenera-

owi i papieowi « ^). Zaboleli nad tern uprzedzeniem kardynaa Je-

zuici, niektórzy chcieli wszelk usug duchown Rusinom usun,
nawet spowied. Odradzi to O. Beckx, wytrwa naley w dotych-

czasowej pracy dla Rusi, zato postara si o zmian opinii w Rzy-

mie nowymi dowodami, ale przez biskupów, zwaszcza ruskich,

przez nuncyusza wiedeskiego Ludwika Altieri, przez arcyksicia

d'E5te, ksicia Leona Sapieh i jego on, Zamojsk z domu, cho-

cia obydwoje »nie lubi Jezuitów jako zakonu «. Kardynaa za
Ostini prosi, aeby » otwarcie i surowo w rzecz wgldn, bo przez

to prawda otrzyma swe prawa, nam za dana bdzie sposobno
albo do poprawy, albo do wykazania niewinnoci « *).

Jenera Roothaan, któremu O. Beckx Hsty i pisma w tej spra-

wie komunikowa, przyzna, e »nic nie znalaz, coby naszym su-

sznie zganione by mogo. PoszH za zwyczajem, jaki zastali, gdyby

go zmienili, krzyczanoby na nich, jako na nowinkarzy i zohydzo-

noby ich przed Rusinami «r, ale idc za zdaniem 0. Beckxa, e
przez biskupów^ naley broni Jezuitów w Rzymie, poleci prowin-

cyaowi Markijanowiczowi 13 grudnia 1842 r., aeby zada pi-

semnie od Jezuitów pracujcych na Rusi, ale te i od biskupów

aciskich i ruskich, jaki dotd, za ich milczcem lub wyranem
pozwoleniem, by zwyczaj: 1) co do spowiedzi, cenzur i rezerwa-

tów; 2) co do komunii w. i ostatnich sakramentów; 3) co do ka-

za, katechizacyi i wszystkiego, coby powód do niezgody da mo-
go. Odpowied tak Jezuitów jak biskupów, niech przele jenera-

owi. Prowincya zebrawszy »relacye« przeoonych na Rusi: Szy-

chowskiego, Browna, Zranickiego i Peterka kapelana wiziennego

we Lw^owie, zaczy je do podania z d. 25 stycznia 1843 r. do

>) Tame XX, nr. 4.

Istotnie zarzut przecigania Rusi na latynizm powtarza si przez cay
wiek XVII i XVIII. Patrz Jezuici w Polsce Tom II, i?. 11, str. 71. Tom III,

§. 72, str. 547.

') Tame nr. 5, 7.
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ruskiego metropolitalnego konsystorza, proszc o odpowied na te

same punkta.

Odpowiedzia sam metropolita Micha Lewicki 1 marca 1843 r.

nie wprost prowincyaowi, ale przez arcybiskupa aciskiego Pisztka.

Dwie rzeczy wytkn: rozdawanie komunii pod jedn postaci

chleba w winie maczanego, i ruskie naboestwo w aciskim ko-

ciele milatyskim w ruskie wita. Nie podobao si mu te to,

co O. Brown o niektórych ruskich ksiach wspomnia, e sami

nie wiedz, jakie s w archidyecezyi lwowskiej rezerwata.

Prowincya, znów przez arcybiskupa Pisztka, odpowiedzia me-

tropolicie ruskiemu 12 marca t. r., e bol go dwa powysze za-

rzuty, bo z nich wynika, jakoby Jezuici w Milatynie nowe wpro-

wadzih, niezgodne z ruskim obrzdkiem zwyczaje, gdy tymczasem,

oni je tam jako ju bardzo dawane zastali, co powiadczy mog
aciski ks. Franciszek Swoboda, poprzednik Jezuitów w Milatynie,

i ks. Pawe Lewicki od lat 40 ruski paroch milatyski. Jezuici nie

chcc nowociami zraa Rusinów, nie znieli starych zwyczajów,

i nie s w stanie usun ich teraz. Niech sam metropoHta nakae
wynie z kocioa milatyskiego Najw. Sakrament obrzdku grec-

kiego, a ksiom ruskim niech zabroni przybywa tam w wita
ruskie, albo niech opisze dokadnie sposób rozdawania komunii ru-

skiej i obchodzenia wit ruskich w kociele milatyskim, tolero-

wanego przez Jezuitów, ale nie zaprowadzonego.

Arcybiskup Pisztek, aby nada replice prowincyaa powagi

prawnej, wyznaczy komisarza swego, dziekana buskiego Franciszka

Ksawerego Wierzchlejskiego (póniej arcybiskupa) do Milatyna,

w celu sprawdzenia pielgrzymek ludu ruskiego, dawnoci i sposobu

rozdawania komunii ruskiej i odprawiania w wita ruskie nabo-

estw ruskich w aciskim kociele tamtejszym, i czy Jezuici nie

wprowadzili jakich w tej mierze nowoci. Dziekan 1 kwietnia prze-

sucha wobec wójta Nowego Milatyna Dymitra, podlenego i miesz-

czanina Mikoaja Torbackiego, 6 wieniaków i mieszczan wieko-

wych i 3 ksiy; wszyscy zeznali zgodnie, e Jezuici zachowah
wiernie zwyczaje, jakie zastaU z dawna istniejce i adnych no-

wych nie wprowadzili. Protokó spisany porzdnie i jasno przesa
komisarz arcybiskupowi, ten za z pismem swojem i odpowiedzi
prowincyaa metropolicie d. 19 kwietnia, proszc od siebie, aby me-
tropolita podobn komisy w Milatynie zarzdzi. Na to metropo-
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lita 22 kwietnia: «Nie pisaem, e Jezuici pierwsi zaprowadzili te

zwyczaje, i adnego pod tym wzgldem podejrzenia nie wycign-
em. Dlatego od dalszego dochodzenia wród kleru i ludu sdz,
e wstrzyma si naley*. Przy tej sposobnoci zaczy spis 11 re-

zerwatów w^ swej archidyecezyi i da, aby przy kociele milaty-

skim mieszka stale kapelan ruski Bazylianin Koodziej, a na od-

pusty, aby dojedali z pomoc dla Rusinów, poblizcy ruscy ksia,

Józef Tarnawski, Pawe Lewicki, Jdrzej Baranowski. Zgodzili si

na to arcybiskup i prowincya ^), czy jednak przez to zoono
w Rzymie uprzedzenie do Jezuitów w sprawie obrzdku ruskiego?

§. 63. Rok 1846. — Rze galicyjska. — Misye O. Ka-

rola Antoniewicza.

Demokracya polska na wychodtwie, majca swe ogniska (cen-

tralizacy) w Wersalu i Brukseli, pracowaa od lat wielu w kraju

przez swych emisaryuszów, nad wywoaniem zbrojnego powstania

przeciw trzem zaborczym rzdom odrazu. Obrabiano w tym duchu

szlacht, a w czci i mieszczastwo, zaniedbano prawie zupenie

lud wiejski, liczc sn na to, e w chwiU wybuchu, lud ten ujty

darowaniem paszczyzny, zbrataniem si szlachty, przemowami

ksiy, pójdzie za nimi do walki o wolno i niepodlego. W Ga-

licyi dzie 21 lutego 1846 r. naznaczony zosta na wybuch powsta-

nia. Chodzio przedewszystkiem o zdobycie miast cyrkularnych, roz-

brojenie szczupych zreszt zaóg, opanowanie dykasteryi i wadz
rzdowych. Bez naleytej organizacyi, bez dostatecznej broni, bez

dowiadczonej komendy, pocho, lekkomylnie, zabrano si do tru-

dnego dziea, a jakby dla powikszenia nieadu, przyspieszono ter-

min wybuchu o 3 dni, naznaczajc na noc z 18 na 19 lutego.

O robotach rewolucyjnych w kraju i za granic rzd au-

stryacki by dobrze poinformowany, dziki rewelacyom policyi fran-

cuzkiej i poznaskiej *) do Wiednia przesyanym i dziki niepojtej

nieostronoci i gadulstwu zwizkowych. W gubernium Iwowskiem

») Tame XIX. nr. 10, 17, 24, 58-73.

") Stan. Schniir Pepowski. Krwawa karta. Opowie z przeszoci Gali-

cyi. Lwów 1896, str. 41.
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odbyway si narady, jak powstaniu zapobiedz. Prezydent Krieg

radzi uy chopów, l^tórzy si »cesarslcimi« czuj i by nimi

chepi. Sprzeciwi si zrazu arcyksi Ferdynand d'Este, wkocu
jednak zezwoh i d. 31 stycznia 1846 r. odszed do Wiednia ra-

port, e jakkolwiek kraj wzburzony i naley si obawia powsta-

nia, to wadze galicyjskie nie wymagaj adnych posików, gdy
przygotow^ano wszelkie rodki do stumienia rokoszu, bez skompro-

mitowania wojska. Poniewa za ogniskiem zwizkowych by cyr-

ku tarnowski, wic wykonanie planu » uycia chopów przeciw pa-

nom « powierzono tarnowskiemu starocie Józefowi Breinl von Wal-
lerstern, Czechowi. Ju jednak daleko wczeniej obrabiaU rzdowi
wysacy, nisi urzdnicy cyrkularni jak Rusin Chomiski, Lenie-
wicz. Trojanowski z Tarnowa, urlopnicy i ydzi, lud wiejski, stra-

szc go » rzezi chopów przez zbuntowanych przeciw cesarzowi

Polaków, szlacht «, obiecujc zniesienie paszczyzny, któr ju
przed 7 laty darowa cesarz, uwolnienie od podatków i rekruta

i budzc w nim nieufno do ksiy, którzy razem z szlacht prze-

ciw cesarzowi si buntuj.

Chopi zrozumieli t mow i ju dnia 18 lutego rano stana
przed Breinlem gromada wysanników^ od 70 gmin, donoszc, e
panowie i ksia przyrzekaj zniesienie paszczyzny, namawiaj lud

do powstania, i proszc o asystency wojskow dla chwytania

»powstaców «. Wojska im starosta nie da, bo mia go niewiele

w miecie, ale da na rk 560 zr. w nagrod wiernoci dla ce-

sarza i poleci chwyta powstaców i dostawia »do cyrkuu «.

Szczególniejsze zlecenia da starosta Jakóbowi Szeli ze Smarzowy,
który te wyrós na herszta rabujcych band chopskich, sam nie

rozbija i nie mordowa, ale wydawa rozkazy »w imi Boga i ce-

sarza* do rabunku i mordu, sobie tylko dziesicin zabierajc,

a trzyma si tej taktyki, e chopów z wsi obcych wysya na u-
pienie dworu, aby wani poddani nie mieU htoci nad panem.
Wedug raportu z d. 18 marca 1846 r. Wacawa Zaleskiego, hof-

rata kancelaryi nadwornej, przysanego dla naocznego zbadania

rozmiarów zniszczenia i rzezi, w samym tylko tarnowskim cyrkule

152 dworów i wiksza cz folwarków leaa w gruzach; upiono
nietylko co si zabra dao, ale rozlewano kufy okowity, wysypy-
wano zboe do rzeki lub stawu, niszczono z rozmysem w^szystkie

zbytkowne przedmioty. Do Tarnowa przywieziono od 19—23 lu-
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tego 146 trupów, tak strasznie pokaleczonych, e ledwo 36 rozpo-

zna mona byo; w wizieniu jeszcze 14 marca, zostawao 543

osób, z tych 99 poranionych od kijów, cepów, kos i wide. Skd-

ind wiemy, e cyfra pomordowanych dosza do 700, a jeszcze nie

jest dokadn, bo rabowano i zabijano take w cyrkuach: w ja-

sielskim, sanockim i wadowickim; w bocheskim, gdzie spustoszono

blizko 100 dworów, zamordowano 8 panów dziedziców, a wraz

z mem pani Kempisk, dostawiono do cyrkuu 366 winiów,

zbitych i poranionych; w sdeckim, gdzie chopstwo pod wodz
Janochy zupio i spaho 92 dwory, zamordowao 18 panów^, w Sam-

borskim nawet, w Horoanie, gdzie zamordowano 7 panów, zbito

i poraniono jeszcze wicej i odwieziono do Lwowa, do wizienia

Brygitek.

Jakby dla urgowiska, wyda starosta Breinl 20 lutego ode-

zw, w której wspomniawszy o krwawych rozruchach i rozpasaniu

namitnoci, dodaje, e » zdolne s poruszy kade czujce serce* ^).

') Z kocem stycznia lub pocztkiem lutego ksi Metternich, uwiado-

miwszy Grzegorza XVI o gotujcem si powstaniu Polaków w Galicyi, do któ-

rego przyczyli si take niektórzy ksia, da, aby papie surowo skarci

duchowiestwo, zwaszcza dyecezyi tarnowskiej i przypomnia mu posusze-

stwo nalene cesarzowi i rzdowi austryackiemu. Jako Grzegorz XVI poufnym

listem (familiari epistoa) z dnia 26 lutego 1846 roku, nie wiedzc nic o rzezi

chopskie] 19—20 lutego, zawezwa' biskupa tarnowskiego Wojtarowicza, aby

»Przewielebno Twoja, tem gorcej zdrow nauk o posuszestwie, jakie si

wyszym wadzom ze strony poddanych, wedug napomnienia Pawa Ap. i przy-

kazu samego Naczelnego Boskiego Pasterza, bez wahania naley, owieczkom

swoim wyjani i jak najmocniej wpoi, nie szczdzia trudów. Przewiel Twoja,

niechaj nie omieszka owych pieczy Jego pasterskiej powierzonych duchownych

do waciwych im powinnoci nakoni, którzy na urzd i powoanie swoje nie

pomni, w buntownicze rozruchy si miesza odwaaj*.

Pomimo, e list by »poufny«, biskup kaza go przetumaczy na polskie

»dla atwiejszego odczytania z mównicy i udzielenia osobom wieckim « i wraz

z swym polskim listem »do duchowiestwa wieckiego i zakonnego z dnia 14

marca 1846 r. rozesa przez dziekanów widocznie do »odczytania z mównicy*

(ambony). Na wstpie wspomina »o zbrodniczym zamiarze zaburzenia powszech-

nego spokoju* stumionym zaraz w pocztkach, »lecz który oraz tyle nieszcz
na wiele osób, familii, na cay kraj sprowadzi i okaza niestety, e si znaleli

take duchowni tacy, którzy zapomniawszy o witem swojem powoaniu, -
czyli si z burzycielami i zgubne ich zamachy na rzd i bezpieczestwo spo-

kojnych mieszkaców czynnie popiera chcieli...* Przezco » zaufanie i przychyl-

no parafian ku swoim pasterzom osabion zostaa i zachwian na wielu
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Cesarz take wystosowa manifest: »do moich wiernych Ga-

licvanów«, odczytany d. 16 marca 1846 r. po kocioach z ambony

ludowi, który nietylko dawa amnesty uczestnikom rabacyi, ale

by jakby podzikowaniem dla nich, i tak go chopi zrozumieli, ale

si nim nie uspokoih. Owszem, pod przewodem SzeU odmawiaU

zuchwale paszczyzny, burzyh si i odgraah, tym razem ju sta-

rocie i urzdom. Napróno Breinl paktyzowa z Szel; koledzy

jego, Berndt starosta bocheski i Lederer starosta rzeszowski, oska-

ryli go w gubernium za te konszachty z gównym podegaczem

oporu chopstwa. Dla przeamania go w cyrkule, zwaszcza tarnow-

skim, gubernium wysao bataUon piechoty puku Hainau, a w kwie-

tniu cay puk pieszy Beutschmeister. Przed si zbrojn ustpi

opór, lud wróci do paszczyzny, ale sn wskutek wyrzutów su-

mienia ogarn go strach dziwny i lk przed odwetem szlachty.

Cae wsie obozoway nocami w czystem polu, utrzymujc koo na-

nieconych po wzgórzach wielkich ognisk, gste warty i wznieca-

jc, jakby dla odstraszenia niewidzialnego wroga, wrzaw i haas

miejscach i nie tak atwo odzyska si moe«. Tumaczy potem obowizek po-

dwójny kapanów, i nietylko sami posuszni wadzom wieckim by powinni,

i poucza o tem i zachca parafian, ale te » zaleca im zaniechanie gwatów

i niepokojów, powrót do siedzib i zajcie si spokojne zwykemi sprawami*

,

a nadewszystko stara si o odzyskanie utraconego zaufania u nich. »Zeby za
w tej trudnej i mozolnej pracy przynie wam ulg i pomoc, askawe, o dobro

wszystkich poddanych troskhwe rzdy, wezway ociennych ksiy zakonnych,

zaleconych z bogobojnoci i prawoci, którzy wedug potrzeby do dyecezyi przy-

bywa i albo si z wami czy, albo opuszczone kocioy zaopatrywa bd«.
Wywody te stwierdza listem poufnym Grzegorza XVI i z nim razem wzywa du-

chowiestwo »do wiernoci zaprzysigej tronowi i Kocioowi i do troskliwego

czuwania nad poruczon mu trzod wiernych « w tym duchu i kierunku. (Bi-

blioteka semin. dyec. w Tarnowie. Nolificationes et Currendae Gonsistorii tar-

noviensis ab a. 1833— 1835 in folio).

Biskup Wojtarowicz potpi wic w licie tym bardzo dosadnie chybione

powstanie Polaków, ale te potpi, acz bardzo ogldnie rze chopów. I to mu
izd wzi za ze, a bardziej jeszcze odezw jego do Rady Narodowej 1 maja

1848 r., któr podpisa take biskup przemyski Wierzchlejski. (Tame). Wojtaro-

wicz zosta wezwany w wrzeniu 1850 r. do Wiednia ad audiendum verbum

imperatorium Franciszka Józefa I, zoony z godnoci i urzdu i internowany

w klasztorze Gystersów w Mogile. Póniej zamieszka w Krakowie u w. Flo-

ryana i tam w podeszym wieku ycia dokona. Dyecezy tarnowsk admini-

strowa dziekan kapituy Franc. lósarczyk, a do lipca 1851 r.
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narzdziami i naczyniami blaszanemi, bbnieniem w cebrzyki, krzy-

kiem, piskiem i wrzaskiem z tysica garde. W wielkim pocie po-

czy znów kry w tarnowskim cyrkule i innych obwodach, roz-

puszczone nie wiedzie przez kogo wieci o rzezi chopów przez

szlacht i to w same wita wielkanocne. W kociele w Brzostku,

w jasielskim cyrkule podczas naboestwa w drugie wito, przy-

szo std do gronego zamieszania, które ledwo uspokoio przywo-
ane wojsko *).

Równoczenie krya i przeraaa wie, e w wielki pitek
ponowi chopi rze szlachty. »Skd ten strach paniczny si sze-

rzy, pisze wspóczesny Aleksander Wybranowski, do dzi niewia-

domo, jednak w caej Galicyi dzie wielkiego pitku by ogólnym
postrachem. Prawie wszyscy do miast pouciekali, a w miastach

znowu sug si bano« ^).

W Wiedniu u steru wewntrznych spraw pastwa sta wten-

czas hr. Kolowrat, win i odpowiedzialno za galicyjskie » rozru-

chy* zwala na arcyksicia Ferdynanda d'Este, który z wiceprezy-

dentem Lazanskym, wnet po rzezi, objeda cyrkuy ni dotknite,

przyjmowa raporta od urzdników, ale te sucha uwanie skarg

wdów i krewnych pomordowanych ofiar i winiów, dla których

^) Stan. Schniir Pepowski. Z przeszoci Galicyi (1772—1862 r.). Lwów
1895, rozdz. X, 418—460, i w osobnej ksice p. t. Krwawa kartka, opowie
z przeszoci Galicyi. Lwów 1896 r. ; streci co dotd napisano w rozlicznyci

broszurach i dzieach, o rzezi gahcyjskiej jak: Emigracya polska 1831— 1863 r.,

Rze galicyjska Tessarczyka, Pamitnik z r. 1845— 1846 Wiesioowskiego, Pa-

mitnik winia Stanu Nabielaka, Z krwawych dni 1846 r. Henryka Sotwi-
skiego, czasopismo Orze Biay 1848 roku, Gahcya i Kraków Kalinki, Przegld

lwowski tom 20 i 22, Historya powstania narodu polskiego Gillera tom IV, Rze
w Horoanie Wad. Czaplickiego, Pamitnik o polskich spiskach i powstaniach

1831— 1862 r. H. W. Berga, Winiowie Stanu z r. 1846 w cytadeli Szpielberg

.Tana Pruskiego, Geschichte des polnischen Aufstandes voui Jahre 1846 radcy

prezyd. M. Sali, a wreszcie Polnische Revolutionen dyrektora policyi lwowskiej

Sachera-Masocha. Uzupeni za swe opowiadanie badaniem rkopisów bibl.

Ossoliskich nr. 1.868, 2.003, 2.970, 3.245.

Dr. Bronisaw oziski radca namiestnictwa w rozprawie: »Dwa upiory

historyczne, jenera Benedek i starosta Breinl* umieszczonej w Bibl. warszaw-

skiej 1902 r., str. 226—234, 428—447, wykazuje na urzdowycli ródach prze-

wrotno ówczesnego rzdu austr. i nikczemne czyny Breinla, zwaszcza jego

opacanie chopów za rabacye i mordy.

*) Dawne dzieje. Kraków 1893, str. 144.

JE2UICI W POLSCE. V. 39
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si okaza do ludzkim i przekonawszy si o moralnym upadku,

zdziczeniu i rozpaczy prawie obaamuconego ludu, zawezwa bi-

skupa Wojtarowicza i prowincyaa Jezuitów Pierlinga do urzdze-

nia misyi ludowych w miejscowociach, gdzie rze najbardziej sza-

laa. Wnet potem, bo pierwszych dni kwietnia, powoano go do

Wiednia, wrzekomo dla wanych narad, w istocie dlatego, e ode-

brano mu rzdy Galicyi, przelewajc je na barona Kriega, a tylko

tytu i reprezentacy jeneralnego gubernatora pozostawiono. Nie

móg znie tego arcyksi i dnia 1 Hpca wniós podanie o dy-

misy. Udzieli mu jej cesarz i d. 2 lipca zamianowa namiestnika

Moraw hr. Rudolfa Stadiona » nadzwyczajnym komisarzem dla Ga-

Ucyi« ^).

Tymczasem od kwietnia do padziernika 1846 roku odbyway

si misye ludowe. Ju bowiem z pocztkiem marca 1846 r. admi-

nistrator archidyecezyi lwowskiej zapyta »z woU wysokiego prezy-

dyum gubernialnego« prowincyaa Baworowskiego, »ilu i których

imiennie ksiy Jezuitów i pod jakimi warunkami, wyznaczy moe,

którzyby naksztat misyi, pomoc w duszpasterstwie osierociaym

kocioom dyecezyi tarnowskiej przynie mogli «. Na co odpowie-

dzia prowincya 17 marca i r. ze Lwowa: e » najchtniej przed-

kada Hst 12 kapanów, przeznaczonych na misye, z tych pierw-

szych 8 moe by za kilka dni posanych, czterej ostatni zacho-

wani na póniej na pomoc i zastpstwo tamtym. Co do warunków,

to nie da innych jak te, które jego poprzednicy podan« ^). Posano

wszelako innych, jak ci, co na licie. Do obaamuconego, splamio-

nego krwi bratni ludu w tarnowskiej dyecezyi udah si: 00. Ka-

rol Antoniewicz i Ignacy Skrocki z kolegium sdeckiego. O. An-

toniewicz onierz 1831 roku, m i ojciec piciorga dzieci, po ich

i ony mierci wstpi 11 wrzenia 1839 r. do zakonu, wnoszc
z sob rozleg erudycy i gorce, kochajce, polskie serce ^). Su-

*) Sala. Geschichte des polnischen Aufstandes 1846, str. 323—328.

') Archiv. Prov. Pol. Missiones 1826—1848. Przeznaczeni z rónych ko-

legiów na misye, byli 00. Perkowski, Zaski, obydwaj Kiejnowscy, Stefan Ni-

kolka, Jdrzej Peterek, Stefan Tock, Augustyn Markiewicz. Do pomocy 00. Jo-

zafat Zaleski, Micha Kawecki, Mikoaj Budko, Iwo Gzeowski.
'*) ywot O. Karola Antoniewicza napisa po niemiecku pierwszy ks. Fer-

dynand Speil p. t. Pater Karl Antoniewicz, Missionilr der Gesellschaft Jesu. Ein

Lebensbild, Breslau 1875. Po nim O. Jan Badcni p. t. Ksidz Karol Antonie-
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cha wanie trzeciego kursu teologii w Sczu, gdy oznajmiono mu
rozkaz prowincyaa. * Wyznam, pisze w swych » Wspomnieniach
misyjnych « *), e mi bardzo smutno i ciko byo na sercu. Czu-

em wielko i wano mego posannictwa i tak sabe, niedone
siy moje...« Potrzeba byo stan na tej ziemi krwi zbroczonej,

patrze na te zy, y midzy rozpacz a zbrodni, a z kazalnic

zniewaonych kocioów gromi zbrodni, pociesza smutek, uspo-

kaja rozpacz, okaza w caej wielkoci i potdze sdy sprawiedli-

woci i miosierdzia Boego.

Trzeciego dnia Wielkanocnych wit 14 kwietnia wyjechali

misyonarze na zbon prac z Scza do Bobowy » miasteczka naj-

ndzniejszego, ydostwo liczne i zamone przyprowadzio mieszczan

(prawie samych szewców) do ndzy moralnej i materyalnej*.

W dniach rzezi Bobowa bya widowni krwawych zdarze. Roz-

hukane chopstwo pod wodz zbójcy Korygi, podstpowao pod

miasto. Odparte przez mieszczan raz i drugi, gdy nadejciem band

nowych pod wodz Antoniego Jamki, wzroso w si, wysao par-

lamentarza do mandataryusza Sadowskiego, dajc wpuszczenia

do miasta, gdy tylko zamek bobowski chce zburzy, w razie prze-

ciwnym grozio spaleniem i wymordowaniem wszystkich. Sadowski

ustpi, ukry si jednak na probostwie. Koryga zakomenderowa

na zamek pusty, bo dzierawca z rodzin salwowa si wczenie

ucieczk. Chopi zupiwszy i zniszczywszy zamek i gospodarskie

budynki, zabili kilku dworskich ludzi, wpadli na plebani i odszu-

kawszy Sadowskiego, zamordowali okrutnie, pastwic si w dziki

sposób jeszcze nad zwokami. Pucili si potem na rabunek s-
siednich dworów w Brzanie, Jankowej, Jeowie. Mieszczanie bo-

bowscy, jedni jak Gajewscy, Ormiascy, rabowali razem z nimi,

drudzy kupowali od nich zrabowane rzeczy. Nieczyste tedy majc
sumienie, stawiU si zrazu misyonarzom zuchwale, oni za za-

mieszkawszy w pokoiku na wikarówce, probostwo bowiem byo
zburzone, a proboszcz Wincenty Jarzvski, za sympatye dla szla-

wicz. Kraków 1896. W lVjznaniu 1853 r. wysza broszura Rysy z ycia . p.

Karola Antoniewicza. W Warszawie 1861 r. wyszy Wspomnienia o yciu i pi-

smach ks. Karola Antoniewicza przez ks. Ignacego Polkowskiego.

*) Uoy je i wydal w Poznaniu 1849 r. na prob O. Wincentego l"*er-

kowskiego. Drugie wydanie w Poznaniu 1855 r.

39*
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chty uwiziony, odprawili »ma misy« najprzód w Brzanie, wiosce

nalecej do parafii bobowskiej, wasno Dunikowskiego, dziera-

wiona przez Wojnarowiczów, i w pustej karczmie pod lasem urz-

dziwszy kaplic, mówili kazania i katechizowali dzieci przez 8 dni.

I tutaj rozszalae chopstw^o zniszczyo 3 dworki i zamordowao

20-letniego Leona Wojnarowicza, który niedawno z akademii pa-

ryskiej powróci, pastwic si nad nim przez 3 dni, a go nako-

niec chopi Guwa Jankowski i Wawrzyniec Ligza, nasypawszy

mu szka tuczonego do garda i roztrzaskawszy gow o kamie,

dobili. Strapiona matka, która z drobn dziatw ucieczk ocalaa,

postawia mu pomnik grobowy.

Nic wic dziwnego, e gdy misyonarze do Brzany przybyli,

lud zebrany »na powitanie: niech bdzie pochwalony Jezus Chry-

stus, zaledwie pógbkiem odpowiedzia, zaledwie który uchyli

czapki; ponuro i podejrzliwie, jakby wszystkie chci przenikn

chcieh, patrzyli na mnie«, opowaada O. Antoniewicz. » Bynajmniej

tem nie zmieszany, zaczem jakby z dawnymi znajomymi, nie ty-

kajc zaszych zdarze, rozmawia o gospodarskich i domowych

stosunkach, i w krótkim czasie zupenie ta nieufno ustpia... Po-

czem pierwsz nauk o miosierdziu Boskiem dla grzeszników

pokutujcych «. I odtd lud zbiera si na nauk porann i wie-

czorn. Beszt dnia wypeniay katechizacye dzieci, »na które jeden

chopak 1 legajc po górach i pagórkach dzwonkiem znak dawa...

Nieraz, gdy jechaem do Brzany, matki nie mogc same przyj,

kady mi na wóz mae dziatki, aby katechizmu si uczyy, które

powracajc oddawaem matkom. Jednem sowem taka ufno i przy-

wizanie w sercach tego ludu, w tak krótkim okazaa si czasie,

e poznaem, ileby z tym ludem uczyni si dao, gdyby tylko jemu

wycznie powici si mona. Przy ostatniej nauce ja z ludem

zapakaem i cikie byo rozstanie si nasze... Bozpoczem nauki

w samej Bobowej, towarzysz mój Ignacy Skrocki pozosta przy

wiosce* *).

Z powodu uwizienia proboszcza Jarzyskiego i wikarego

Jana Waczuka, za sprzyjanie szlachcie, na których miejsce przy-

sano i odwoano jednego administratora i naznaczono innego;

z powodu ledztw komisyi rzdowych, wa, niezgoda, niepokój

») Wspomnienia* misyjne. Bobowa i Brzana, sir. 6—28.
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zapanoway w miecinie. Zaiste nie bya to pora na misy, mimo
to » rozpoczem nauki w poniedziaek (20 kwietnia). Trway przez

8 dni bez przerwy (po 2 kazania i 2 nauki katechizmowe dzien-

nie). Nad wszelk nadziej lud si liczniej tak z miasta jak i z oko-

lic zgromadzi, nilim si spodziewa. Sucha z uwag i pilnoci,

a ze nie napróno, to si okazao ze spowiedzi, do której si gar-

nli z prawdziwym alem i skruch. Tak tu jak i wszdzie pra-

wie, wszystkie spowiedzie byy z caego ycia i dlatego gdy nie-

podobiestwem byo w^szystkim zadouczyni, cign lud do No-

wego Scza, w którym to czasie ksia nasi sdeccy po caych

dniach w konfesyonaach siedzie musieli '<. Pomagali w suchaniu

spowiedzi ksia parafialni, którzy zrazu »mao poytku z misyi

przepowiadah i wogóle onym przeciwnymi si okazali, i po kilku

godzinach suchania spowiedzi, sami ten wpyw dobroczynny wy-

znawah, i wielu z nich zapraszao nas najusilniej, aby zjecha do

ich parafii... W czasie naszego pobytu w Bobowej odebralimy hst

od proboszcza w Bruniku, majtku Konstantych Fihauserów za-

mieszkaych w Krakowie, zapraszajcy, abymy z dawaniem nauk

do jego parafii przybyU '). Pucilimy si pod Bosk opiek (z po-

cztkiem maja) do tego miejsca.. Brunik w tych czasach by wi-

downi krwawych scen«.

Rozwcieklone chopstwo pod wodz chopów Czuba, Anto-

niego Jamki i Baeja Haday zamordowao tu 6 osób: Leona Gój-

skiego ekonoma z Papierówki, Artura Rona, lat 19 w przejedzie

z Zimnowódki do Gródka pod Grybowem, gdzie by lenikiem; Jó-

zefa Ziemb policyanta dominialnego ; Aleksandra Mkulskiego

szlachcica ubogiego, którego na polach fakowskich zarba siekier

choi) z Brunika, Franciszek Gb; Tomasza Dreziskiego, ojca

trojga dzieci, leniczego z Jamny, którego postrzeli w szczk Ha-

daa, a dobi celnym strzaem na polu przed karczm jego leny

Maciej Potok, i Jdrzeja Lamp. Parobczak ten zuchway, nama-

wia chopów do zabicia jeszcze pisarza gorzelnianego Mikiwicza

i wójta brunickiego, a napotkawszy na opór zagrozi, e sprowa-

») Kto by tym proboszczem y Zdaje si, e ks. Wojciech Kowalik, któ-

rego ks. Dembiski w swym >Roku 1846 « sir. 83, zacnym kaplanem-probosz-

czem w Bruniku nazywa. Podczas rzezi by on wikarym w Wielopolu, po rzezi

dopiero przysano go do Brunika.
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dzi Ksniaków i z nimi urzdzi rze, nietylko pisarzowi i wójtowi,

ale i innym gospodarzom, i dosiadszy konia rusza do Ksny, gdy

dopadli go chopi i zabili kijmi^).

* Gdymy do Brunika przyjechali, lud bardzo by jeszcze nie-

spokojny, ^^odmawia robocizny paszczynianych) tak, ze musiano

o wojsko prosi dla zapobieenia dalszym bezprawiom. Towarzysz

mój ks. Skrocki obra wiosk Siekierczyn do dawania nauk, do

której codziennie rano wyjeda i a pod wieczór powraca. Ja

w Bruniku pozostaem. Nauki dawaem tym porzdkiem jak w Bo-

bowej. Murowany kocióek by codziennie natoczony
«, pomimo

rozsiewanych pogosek »emy nie ksimi, ale szlacht przebran,

emy z klasztoru uciekn« i t. p. Om dni trway nauki i spowie-

dzie, kady dzie zakoczony odpiewaniem htanii do Najw. Ma-
ryi Panny, pieni » Przed oczy Twoje Panie « i bogosawiestwem
Najw. Sakramentu.

Zaproszeni przez proboszcza, Tomasza Ortyskiego, wielkiego

jamunika, udah si misyonarze (11 maja) do Cikowic. »Ani

jednego tu yda niema... mieszczanie trudni si najwicej wyro-
bem i handlem pócien... koció farny obszerny, zniewaony zosta

przez tuszcz rozbójnicz która pod pozorem szukania ukrytej

broni, na koniach, z nakrytemi gowami, fajkami, blunic i szy-

dzc pldrowaa po wszystkich zaktkach kocielnych «. Mieszczanie

nie rabowali, ale kupowah zrabowane rzeczy, mianowicie w po-

blizkich Bogoniowicach pani Trembeckiej i w Jastrzbi, gdzie za-

mordowano Piotra Biaobrzeskiego, pukownika wojsk polskich,

ekonoma i pisarza dworskiego i JuUana Niemyskiego przebierajcego

si z Ronowa na Wgry. Obydwaj misyonarze podzielili si tu

prac, która przecigaa si do 10 w nocy. Wyspowiada cisn-
cych si do konfesyonau z caego ycia nie byo podobna, pomimo
pomocy wieckiego kleru; odsyano ich wic do Jezuitów do S-
cza. >Mieszkacy tego miasteczka jak dzieci przylgnli do nas....

a gdy przyszed czas odjazdu naszego (20 maja), cay dziedziniec

probostwa by ludmi napeniony, emy si zaledwie gwatem od
nich wydrze mogli '< ^).

») Ks. Stefan Dembiski. Rok 184G. Jaso 1896, str. 84, 85. — Wspomnie-
nia misyjne str. 28—36.

') Tame. Cikowice str. 36-44. — Ks. Dembiski. Rok 1846, str. 354.
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Zmczeni kilkotygodniow prac wrócili misyonarze do kole-

gium sdeckiego na krótki wypoczynek, aby wnet uda si na mi-

sy do Lipnicy niemieckiej, zlanej krwi wielu ofiar. Dnia 19 lu-

tego po sumie ochrzci miejscowy proboszcz Józef Napiórkowski

dwoje dziatek pastwa Kamiskich dzierawców z Jasiennej, za-

prosi ich, równie jak chrzestnych rodziców pani Zdziesk z Gór-

nej Lipnicy z synem Stanisawem lat 26, na skromny obiad. Le-

dwo siedli do stou, gdy czer pijanego chopstwa opada probo-

stwo szukajc » powstaców «, i pomimo przedstawie ks. proboszcza

wywloka Zdzieskiego i zarbaa siekierami przed karczm, ucho-

dzcego Kamiskiego zakua noami umocowanymi na erdziach;

zamordowaa jeszcze kilka sug dworskich; dwór i budynki zu-

pia, zburzya, przeszukawszy probostwo i zabrawszy co byo pie-

nidzy i zapasów w spiarni, rzucia si na rabunek dworków

czstkowych wacieli Lipnicy. Tylu zbrodniami obciony lud, nic

dziwnego, e po pierwszej zaraz nauce O. Antoniewicza, w starym,

wilgotnym po-aryaskim kociele mianej » zacz gono szemra,

emy od panów przekupieni « i odgraa si misyonarzom. Wic
nastpn ponieszporn nauk zacz O. Antoniewicz wprost od

tego: »Wy mówicie, e my, przekupieni od szlachty tu przysani

jestemy. Tak jest, przekupieni, przysani jestemy, ale nie od szla-

chty, nie od cesarza, bo my na tem miejscu ani cesarza, ani pana,

ani chopa nie znamy i nie lkamy si, tylko tego jednego, który

nas tu do was przysa, i przed nim tylko rachunek bdziem zda-

wa, ze sowa kadego, co do was mówimy i t. d. Nakoniec do-

daem: jeeli wam nie dosy zbrodni, jeeli jeszcze pragniecie zma-

cza rce wasze w krwi niewinnej, chodcie, nie przelkn si ani

cepów, ani noy waszych, bo mi nie idzie o ycie moje, ale o zba-

wienie wasze, i umierajc jeszcze woa bd: Bracia nawrócie

si do Boga waszego «. Lud wysucha tych sów^ w grobowem mil-

czeniu, zawstydzony przeprasza za nieostrone gadania i odtd
tak przylgn do misyonarzy, e chcia prosi biskupa, aby im

w Lipnicy duej pozosta rozkaza. » Wiele osób z poblia na

nauki si zjedao i przystpowao do w. sakramentów... z kon-

fesyonau wyj nie mona byo* *).

*) Tame. Lipnica str. 44—53.
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Zielone witki (31 maja i 1 czerwca) spdzili misyonarze

znów w Cikowicach na kazaniach i spowiadaniu ludzi z miasta

i »z dalekich nawet stron od Tarnowa, Jasa i t. d.«, uproszeni

o to przez mieszczan i proboszcza. We wtorek witeczny (2 czer-

wca) ruszyli do cyrkuu tarnowskiego, zaproszeni przez proboszcza

Antoniego Sapad, do Gromnika, majtku FeUksa Dzwonkowskiego,

dzierawionego przez jego zicia Aleksandra Dembiskiego. W s-
siedniej wsi Ghojniku mieszka brat Aleksandra, Ehasz Dembiski,

do którego zjechali si 19 lutego brat jego Aleksander, szwagier

Ignacy Dzwonkowski i Antoni Tetmajer, na narad, jak tumaczy
si przed rzdem, na wypadek ledztwa po nieudanym napadzie

na Tarnów. Tych wszystkich wymordowaa czer chopska i zu-
piwszy, poniszczywszy wszystko, ruszya do Gromnika, gdzie pani

Aleksandrowa Dembiska z trojgiem dzieci, z siostr i p. Wincen-
tym Lubienieckim, powrotu ma z Ghojnika, nie wiedzc nic o jego

losie, oczekiwaa. Lubieniecki ocala, zakopawszy si w stodole

w snopy zboa, Dembiska ukrya si z dziemi na plebanii u ks.

Antoniego Sapady, chopstwo hulao po swojemu we dworze, wy-
rzdziwszy szkody na 23.000 zr. ') napado i na plebani, szuka-

jc powstaców, grozio mierci nieszczliwej wdowie i dzieciom,

urgao jej nawet w kociele, do awki kolatorskiej cisny si baby.

Uj si o jej krzywd O. Antoniewicz z ambony tak ywo i do-

bitnie, e » zlodowaciae roztajay serca, zy i westchnienia pospn
przerway cisz... Bawilimy tu przez 9 dni; caa okohca, jak w dzie
wielkiego odpustu bya w ruchu. Ze wszystkich stron, a od Tar-

nowa i Zakliczyna lud gromadnie cign do Gromnika... Kompa-
nie zdaa przybye koczoway przez ca noc pod gstym cieniem

starych lip na cmentarzu kocioa... Wieczór do 10 i póniej trzeba

byo siedzie w konfesyonale« ^).

Pani Eisenbach z Pleny, której ma, kapitana wojsk polskich

z r. 1831 i syna, a take proboszcza miejscowego ks. Wojciecha

Ciekiewicza i 13 innych osób zamordowali chopi, zapraszaa mi-

syonarzy do tej nieszczsnej parafii, ale nie pozwala na to roz-

kad misyi, dnia 11 czerwca udali si misyonarze do Wilczysk

*) Ks. Dembiski. Rok 1846, str. 92—150. Jest on najstarszym synem,
zamordowanego Aleksandra Dembiskiego i Pauliny z Dzwonkowskich.

'j Wspomnienia. Gromnik str. 53—63.
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w cyrkule sdeckim. I tutaj chopi zupili plebani, pojmali mo-
dego Majchrowicza i ju go do karczmy powlekli na katusze i mier,
gdy dziki chciwoci jakiego parobczaka » przekupionego przez pa-

ni Majchrowiczow, odzyska wolno « *).

W wili . apostoów Piotra i Pawa rozpoczli misy we
wsi Podolu u ks. proboszcza Józefa Swiederskiego, gdzie chopi

zrabowali dwór pastwa Houbowiczów i plebani i huiaU po oko-

licznych dw^orach. W 8 dni póniej misya w Ronowie nad Dunaj-

cem, majtku Antoniego Dobrzyskiego, z wspania ruin zamku,

dwignitego przez Piotra Rona, tecia Zawiszy Czarnego, koo
1380 r. Tu gorliwy proboszcz tak umoralni lud, e ten uzbroiw-

szy si, odpiera nadcigajce z wsi innych bandy rabusiów. Po-

mimo to udao si czerni okrzykiem » Polacy rn, uciekajcie « roz-

prószy Ronowian, wpa do kocioa i zupi go. Tu odbya si

misya omiodniowa »nie dla wykonanych bezprawiów, ale aby lud

w dobrem postanowieniu utwierdzi « *).

Zato w Korzennej, majtku pastwa Koczanowiczów, gdzie

proboszczem by ks. Józef Mikesz, dokd misyonarze z Ronow^a

si udali, »lud dziki, zapuszczony «, zniszc/.y dwór i ogród, wydo-

by z grobu i rozbi trumn praata Koczanowicza, stryja tej w^si

waciciela » szukajc zotego acucha*, w którym jak wie nio-

sa mia by pochowany, na nauki misyjne zbiera si leniwko i nie-

licznie, pomimo uwolnienia od paszczyzny. Korzystali zato ludzie

z wsi ssiednich.

Po 5 dniach kolej na Tropie Mieczysawa Skaryskiego. Za-

prosi tu misyonarzy ks. dziekan bobowski Jan Gzyrniawski i pro-

boszcz ks. Andrzej Solarczyk, na usilne bagania Tropian. Bya to

jedna z najpikniejszych misyi, rozpoczta 16 czerwca w sam dzie

uroczysty w. Jdrzeja Swirarda czyli Zórawka, apostoa zakarpac-

kiej Sowiaszczyzny, potem pustelnika w Tropiu, procesy 10.000

ludu, z bliszych i dalszych parafii przybyego, z kocioa do ka-

plicy tego witego na wzgórzu pod lasem piknie pooonej « ^).

Odpoczwszy dni kilka w kolegium sdeckim, wyjechali mi-

syonarze do cyrkuu bocheskiego, do Stanitek na 12-dniow mi-

*) Wspomnienia. Wilczyska str. 64,

') Tame. Podole, Ronów str. G7—70.

') Tame. Korzenna, Tropie str. 7G—88.
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sy zjedna z najbogosawieszych, a chocia praca bya wielka,

pociechy byy nie mniejsze «. I to zacisze klasztorne, z którego

tylko dobrodziejstwa na lud pyny, nawiedzone zostao 24 lutego

napadem chopstwa z wsi innych, pod wodz 2 straników finan-

sowych. W panieskim klasztorze szukali powstaców, a przytem

zupili folwark, zamordowaU mandataryusza Jant, zbili oficyali-

stów, wdarszy si do kocioa, zniewayh modlcych si przed

Najw. Sakramentem ks. Droszcza proboszcza z Brzezia, majtku

eleskich i Jezuitów staniteckich 00. Michaa Kaweckiego i Teo-

dora Waluynicza. Tych powizawszy, wrzucih na wóz wraz z po-

bitymi oficyalistami i powlekli do cyrkuu w Bochni '). Po drodze

wypoczywaU w karczmie, pijc na umor, tymczasem ci, co na

stray przy wozie pozostali, zabawiaU si móceniem cepami Je-

zuitów; szczcie, e odziani w wielkie futra baranie, mniej ucier-

pieh od razów. Do O. Waluynicza przyskoczy z widami parob-

czak, on za zasoni si od ciosu brewiarzem i gromkim gosem

j grozi zuchwalcowi sdem boym.

Przywiezionych do cyrkuu, kaza starosta Brendt zamkn
w zimnej izbie szkolnej bez sprztów, postawi dzban wody i da
kawa chleba. W takim stanie znalaz ich arcyksi d'Este i roz-

kaza natychmiast uwolni. Z wsi klasztornych, z Niepoomic, Wie-

liczki, Bochni, nawet z pod Krakowa cigny tumy do Stanitek

na misy. Pomaga w pracy O. Iwon Gzeowski, profesor filozofii

w Sczu; po 6 kaza i nauk mówiono dziennie.

Na prob ksieni Czajkowskiej i ks. Karola Exnarowskiego,

proboszcza w klasztornej wsi Brzenicy pod Bochni, udali si tam

00. Antoniewicz i Stefan Zaski. Lud brzenicki zapomnia o owo-

cach wielkiej misyi 1834 r., sta si » dziki, zuchway «, dokazywa

strasznie w one dnie krwawe, rabujc dwory, obdzierajc po dro-

gach, bijc wrzekomych powstaców, których do cyrkuu odstawia,

zbi nawet ks. wikaryusza miejscowego Antoniego Lewkowicza

i jako umarego odwióz do Bochni; on jednak wyzdrowia powoli.

Wic te i z przybycia misyonarzy, nie okazali Brzeniczanie naj-

mniejszej radoci, mao na nauki, a jeszcze mniej do spowiedzi

1) Zarys historyi klasztoru PP. Benedyktynek w Stanitkach. Kraków 1905,

sir. 69. Stanitki z klasztorem nale do paraiii w Brzeziu; ks. Droszcz jako

proboszcz Stanitek schroni si przed chopstwem w kociele klasztornym.
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uczszczajc. Ale zato z bliszych i dalszych nawet o 6, 7 mil od-

legych parafii, a od samego Krakowa, cigny procesye ludu.

Peno go byo w kociele, na cmentarzu, dzieci zapeniy ambon
i schodki do niej, lipy i drzewa blizkie byy napchane ludem, » który

wieszajc si po konarach i gaziach, formowa drugie powietrzne

audytoryum. A pokój tu, cisza i porzdek wzorowy, chocia ani

jednego nie byo policyanta«. Na konkluzy w kociele brzenickim,

celebrowan przez kanonika komisarza kapituy tarnowskiej ks.

Znamirowskiego z Mikluszowic, przybya ksieni Czajkowska z trzema

profeskami, jako dziedziczka Brzenicy i misyi fundatorka ').

Przed samym wyjazdem O. Antoniewicza do Brzenicy przy-

by do Stanitek prowincya Mikoaj Baworowski, aby si uoy,
co do nowych nadprogramowych misyi w cyrkule tarnowskim,

w Nagoszynie, Wiewiórce i Olenie, gdzie rze szalaa. Stano na

tem, e w Olenie misy rozpoczn 00. Zaski i Wadysaw Kiej-

nowski, do dwóch za pierwszych miejscowoci pojad 00. Anto-

niewicz i Micha- Kawecki. Wic po brzenickiej misyi, odpoczwszy

dni kilka w Stanitkach, udali si do Tarnowa, stamtd o trzy

mile drogi do Nagoszyna, majtku pani Stefanii z Grocholskich Ko-

nopczyny ^), oblanego krwi licznych ofiar, midzy temi ks. Bazy-

lianina z Woynia, który tu si schroni przed przeladowaniem

cara Mikoaja. Dwór i wszystko mienie poszo w ruin, dziedziczka

zamieszkaa chwilowo w Tarnowie i tu j odwiedzili misyonarze;

podczas misyi zjechaa do Nagoszyna. Kazania i spowiedzi do pó-

nej nocy odbyway si na cmentarzu kocielnym, bo lud od po-

cztku zbiera si tmnnie, sucha i kaja si, znosi zrabowane

rzeczy, o ile jeszcze byy w jego rku i oddawa dziedziczce, pro-

szc publicznie o przebaczenie.

Po zakoczeniu nagoszyskiej misyi w dzie w. Michaa, po-

spieszyli misyonarze do Wiewiórki, gdzie 16 maja 1561 r. ycie

zakoczy wielki hetman Jan Tarnowski, wówczas majtku Wiesio-

owskich, nalecego do parafii w Zassowie. Kocioa tu nie byo,

wic nowo wymurowan owczarni, przystrojono naprdce na dom

») Wspomnienia misyjne. Stanitki, Brzenica str. 88—99.

») Bya córk lir. Grocliolskiego z Hrycowa, w i)o\viecie zasawskim na

Woyniu i Maryi Baworowskiej, siostry prowincyaa Jezuitów, std te jej y-
czliwo i ofiarno dla tego zakonu.



610

Boy z dwoma otarzami Matki Boskiej i w. Michaa; u wysokiej

erdzi na wzgórzu umieszczono dzwon. Z ssiedztwa przybyo wiele

osób znaczniejszych i tumy ludu. Ksia miecili si w oficynce,

bo dwór 1 budynki poniszczyo chopstwo. O wier mih od im-

prowizowanego kocióka staa karczma, wporodku czterech, krzy-

yjcych si dróg, pusta, bez drzwi i okien, ale 20 lutego widowni
bya scen strasznych, zamordowania 24 ofiar pojmanych przez

chopstwo po drogach i tu przywiezionych. Przed sam t karczm
wporodku rozstajnych dróg na smutn i bolesn pamitk owej

strasznej nocy, mia stan krzy misyjny. »Cala przestrze od

karczmy a do Wiewiórki, ludem zasana bya. Wocianie nieh

potny krzy, najwikszy porzdek panowa w tym tumie, wi-

docznie wzruszonego alem, wstydem i boleci przejtego ludu,

osobhwie na widok tej karczmy, od której oczy odwracah. Jako

wiadek okropnych zbrodni szyderczo patrzaa na nich, jakoby pie-

kielne z otworów jej wyzieray poczwary «. Zanosio si na burz.

Gdy krzy osadzono, z poza czarnej chmury promie soca ozo-

ci blaszany wizerunek Zbawiciela Pana, wnet niebo zasuno si

chmur, zabyso i rykno grzmotem, ku zdziwieniu i przeraeniu

tumów. A tu przez nie przeciska si wóz z umierajc kobiet.

Podczas kiedy O. Kawecki j dysponuje, wstpi O. Antoniewicz na

ambon midzy karczm, a krzyem wzniesion. » Wzruszony w gbi
duszy przemówiem do ludu; wskazujc na karczm, przypomnia-

em mu zbrodnie jego, wskazujc na krzy opowiadaem miosier-

dzie jego dla tych, którzy przez pacz, pokut i popraw tego mi-

osierdzia godnymi si stan... Cisza, która w tem zgromadzeniu

panowaa, przesza w jki, stumione zy i westchnienia « ^).

Bównoczenie prawie 00. Zaski i Waluynicz apostoowali

w Olenie, majtku Karola Kotarskiego i Kunegundy l^onopczanki,

która 19 lutego z synem Stanisawem i guwernerem ks. Huczk,

wyjechaa do drugiego majtku w Brniku i wród tysica niebez-

pieczestw dostaa si do Tarnowa, a potem do Hullein do Mora-

wii. Dnia 20 lutego czer chopska z Swarzowy, Zalasówki wpada
do Olesna, zbuntowaa tamtejsze chopstwo, rzucia si na dwór,

szukajc nibyto powstaców, zwizaa mandataryusza Grzywiskiego,

*) Wspomnienia misyjne. Nagoszyn, Wiewiórka sir. 99—110. Annuae Col.

Sandecensis.
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pisarzy i oficyalistów dworskich i sub, razem osób 26 i ruszya

]\U Tarnowu. Pojecia za nimi zacny, szanowany od ludu, onierz

polski i filantrop, dziedzic Karol Kotarski, z kocioa te wyszed

z Najw. Sakramentem proboszcz Kaznowski, wnet jednak wróci,

bo pijana tuszcza z fajk w zbach, z czapk na gowie, z wi-

dami i cepami w rku krzyczc i wrzeszczc, zbezczecia miej-

sce wite, i ukry si u litociwych kobiet. Nie wiele te skutko-

w^ay perswazye dziedzica, gdy wtem nadciga nowa banda cho-

pów z Odporyszowa, woajc: » Zabijajcie, bo za ywych 5, za za-

bitych 10 pac reskich, za gow Kotarskiego obiecano 1.000 «.

Wic wywróciwszy w^ozy, daleje móci cepami, ku widami, pa-

stwi si i kaleczy, a wszystkich 26 wymordowali. Na Kotar-

skiego rzuci si pierwszy jego masztalerz, chop z wiebodzina,

rzucili si inni i wnet cepami zatukli. Zmczeni mordem, powrócili

do dworu na pokrzepienie wódk i na rabunek, a potem zoyw-
szy trupów na wozy, powieli do Tarnowa i wyrzucili w szpitalu

wojskowym. Pomimo stara pani Kotarskiej nie pozwolono zabra

zwok ma, zakopano je w nocy w wspólnym grobie. Nie pozwo-

lono nawet w 20 lat potem postawi nagrobka z napisem: »Tu

ley Karol Kotarski, smutna ofiara 1846 r.« ^). Mia wic cikie

zbrodnie na sumieniu lud z Olesna i wsi okolicznych; aby go po-

jedna z Bogiem, postaraa si pokrzywdzona przeze najstraszniej

dziedziczka- wdowa, o on misy, która jak inne trwaa dni 8, po

2 kazania i 2 nauki codziennie; do spowiedzi i generalnej komunii

przystpio jakie 3.000, alem i skruch przejtego tumu *).

Niestety, nie byo komu pielgnowa tego ziarna pokuty i po-

prawy, rzuconego na misyach w serce co najmnie 50 tysicznego

ludu. Kancelarya nadworna i gubernium byy misyom niechtne,

bo paralioway roboty jego nad podburzaniem ludu przeciw szla-

chcie i demaskoway je wielokrotnie. Gdy o odnowienie misy i w Na-

goszynie i Wiewiórce prosi prowincya pismem ze Lwowa d. 23

marca 1847 r., odpowiedziano mu z prezydyum krajowego d. 15

czerwca t. r. »e wedug owiadczenia si biskupiego ordynaryatu

w Tarnowie, odprawienie misy i w Nagoszynie i Wiewiórce przez

Jezuitów w tym roku nie jest potrzebne*, bo wystarczy naboe-

1) Ks. Dembiski. Olesno str. 253—256.

•) Litterae Annuae Col. Sandec. 1846.
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stwo jubileuszowe, które miejscowi duszpasterze odprawi *). Bi-

skupi te, zrozumiawszy, e rzd robi z misyi kwesty lojalnoci,

zaniechali ich na razie przynajmniej. Miosierdzie Boe przebaczyo

pokutujcym, ale sprawiedliwo Boa, domagaa si kary. Spada
ona jeszcze 1846 r. w formie komisyi wojskowych, które wysyali

z rozkazu gubernium starostowie po wsiach, czci w tym celu,

aby zrabowane szlachcie rzeczy od chopów odebra, czci aby

opierajcych si powinnociom paszczynianym chopów do nich

zmusi. Urzdnicy cyrkularni, kady po 10 — 15 onierzy z sob
wiodc, kazah ich i siebie opaca i ywi kosztem gminy i poczy-

nah sobie z chopami, których niedawno jako zbawców cesarza

i rzdu witali, surowo, skazujc przy ledztwie na areszt i kije,

a onierze zwaszcza Wgry, nie aowah rki. niwa 1846 r. nie-

dopisay, na przednówku wic 1847 r. zapanowa gód i tyfus go-
dowy, który dziesitkowa wiejsk ludno, najbardziej w tych oko-

licach, w których najsilniej sroya si rabacya, bo rozhukane chop-

stwo nie chciao si ima pracy, a zupione i popalone dwory nie

mogy przyj z pomoc. Wygodniae te tumy cisny si do miast,

umieray po rowach przydronych i ulicach, bo miosierdzie pu-

bUczne nie byo w stanie zaradzi ogromowi ndzy. Do tyfusu

przyczya si w lecie t. r. cholera, która take wybieraa Uczne

ofiary.

§. 64. Misye podkarpackie (tatrzaskie) 1846 roku. —
yczliwo biskupów dla Jezuitów. — Woronicz wzywa
ich do Krakowa, arcybiskup Skarszewski pragnie ich

mie w Warszawie 1825 r.

Podczas kiedy lud mazurski, bronic wrzekomo cesarza i rzdu,

upi i mordowa szlacht, to górale tatrzascy czyli si z szla-

cht w walce o wolno i niepodlego. Chochoów, wie na za-

chodnim stoku Tatr, na pograniczu wgierskiem, trzy mile od Zako-

panego pooona, staa si ogniskiem polskiej propagandy, któr

krzewili, najpierw emisaryusze centralizacyi wersalskiej Jan Goslar

i Józef Kaski, potem ksia wikarzy, Micha Gowacki z Poronina,

») Archiv. Prov. Pol. Missiones 1826—1848.
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Janiczak z Szaflar, a najgorliwiej ks. Kmietowicz i organista z Cho-

choowa Andrusikiewicz, onierz 1831 r. Wnet 500 górali przy-

stpio do polskiego powstania, a opanowawszy koszary stray

skarbowej w Chochoowie i Witowie i zabrawszy nieco broni i pro-

chu, uzbrojeni w kosy, posuwa si mieli, wzrastajc w siy, ku

Wadowicom, aby przeci drog wojsku austryackiemu, gdyby wy-

ruszy chciao przeciw » Polakom « powstacom.

Przeszkodzi temu komisarz skarbowy Romuald Fiutowski

i zawezwawszy gromady z Czarnego Dunajca i Czarnej do obrony

cesarza i rzdu, napad na czele 200 górali i kilkunastu strani-

ków akcynych 23 lutego 1846 r. na Chochoów. Odparty ze strat

i ciko ranny, tylko probom Andrusikiewicza zawdzicza ycie.

Wnet jednak nadcign starszy komisarz Molitor z znacznym po-

cztem straników i licznym zastpem górali z Czarnego Dunajca,

Podczerwonego i innych gromad i poczywszy si z niedobitkami

Fiutowskiego , zada Chochoowianom klsk, bo chocia w caej

tej rozprawie z] obu stron trzech tylko byo zabitych, a 10 ran-

nych, to niewprawieni w sztuce bojowej górale, na widok krwi

i ran poszh w rozsypk. Ks. Kmietowicz i proboszcz ks. Sutorski,

z którego mieszkania strzelano z okien do hufca Molitora, zostali

uwizieni i odstawieni do Nowego Targu, przyczem o mao nie

przyszo do krwawej bójki, bo Chochoowianie w aden sposób nie

chcieli wyda ks. Kmietowicza. Uwiziono te ks. Gow^ackiego z Po-

ronina, tylko ks. Janiczak, który górah Dunajca Biaego sposobi do

powstania, uratowa si ucieczk do Wgier. Oprócz 3 ksiy, uwi-

ziono jeszcze »za bunt i opór wadzy* organist Andrusikiewicza

i 10 Chochoowian.

Wszyscy oni z Nowego Targu przewiezieni zostali w kajda-

nach, pod stra wojskow do » cyrkuu « w Nowym Sczu. Staro-

sta Bocheski odda winiów pod opiek, a raczej na pastw, re-

wizorowi policyi Piskozubowi, potworowi bez serca, który ich osa-

dzi w wilgotnych, penych szczurów i robactwa lochach starego

kazimierskiego zamku (dzi magazyn wojskowy). Wprowadzajc

tam ks. Kmietowicza, strci go ze schodów, który tak si potuk,

e odtd krwi odpluwa, nadwerywszy w upadku puca. Wzbro-

nione byo surowo odwiedzi winiów, lub nie im jakkolwiek

ulg, nie pozwolono mie pocieli, nie dano sienników, e na go-

ych deskach spa musieli, ywiono stchym chlebem i wod i bru-
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dn jak polewk czy zup. Po wstpnym ledztwie (przez sekre-

tarza Nitrybita?) odwieziono w kajdanach i pod stra do wizie-

nia karmelickiego w^e Lwowie (gdzie dzisiaj sd apelacyjny i kra-

jowy), ks. Kmietowicza Józefa, Andrusikiewicza Jana, wójta Jacka

Koisa, przysinego Jana Koisa, modego górala Janka Styrcul.

ledztwo z nimi i stu kilkudziesiciu innymi wloko si do drugiej

poowy lipca 1847 r. i zakoczyo wyrokiem cikiego wizienia

w zanitowanych kajdanach, których nawet w chorobie nie zdejmo-

wano w Grajgrodzie (Spielberg w Morawii) na dugie lata, z któ-

rego ich jednak uwolnia marcowa rewolucya 1848 r. *).

Dla uspokojenia »obaamuconych« agitacy polsk tatrza-

skich górali i pouczenia ich o obowizkach wzgldem wadzy rz-
dzcej, wyprawi na yczenie arcyksicia d'Este, a wezwanie kra-

jowego prezydyum, prowincya Baw^orowski w^net po Wielkiejnocy,

4 misyonarzy: Perkowskiego, Zaleskiego, Augustyna Lipiskiego,

prefekta szkó sdeckich i Stefana Tocka, kaznodziej w Sczu, do

Chochoowa i okohcy. Nie trudn mieh robot, lud ten w dniach

lutowych, nie splami si adnym mordem, bo nawet wrogowi

swemu, pojmanemu w boju Fiutowskiemu darowa ycie; adnym
rabunkiem, bo nawet po opanowaniu granicznych komór jak np.

w^ Suchejhorze, nie tkn pienidzy rzdowych w kasie, zabra

tylko w imieniu nowego rzdu klucze od niej; a dziki pracy miej-

scowych ksiy, dosy wysoki musia by jego poziom moralny,

skoro przystpnym si okaza ideom wolnoci i mioci ojczyzny.

Rocznikarz sandeckiego kolegium, takie daje mu wiadectwo: »Lud

karpacki zachowa jeszcze dawn wiar i nie zmieni na gorsze

dobrych obyczajów. Gocinno u niego wielka, pozdrawiaj si

bardzo po chrzecijasku, przy poegnaniu oddaj si w opiek

Matki Boskiej i Anioów Stróów. Szanuj swoich ksiy, a gdy

misyonarze odjedali, obsypali ich podarkami z swego ubóstwa,

chocia ci przyj si wzbraniah. Zabytki te dawnej pobonoci,
monaby przypisa starym Jezuitom przed kasat, którzy u stóp

karpackich rezydencye swe majc, w Jordanowie, Biaej i ywcu*),
powicali si pracy duchownej i po niwach, po dwóch lub trzech

apostoowali midzy góralami. ZnaleU si jeszcze (1846 r.) zgrzy-

Pepowski 4;^8, 461—462, 470. — Dembiski, 81, 92. 170.

") Patrz tom IV, str. 797.
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biali starce, którzy dziemi bdc, katechizacye onych starych mi-

syonarzy pamitali « ^).

Nowi misyonarze od kwietnia do pierwszych dni sierpnia od-

prawili 5 wikszych misyi: w Chochoowie, Poroninie, Zakopanem,

Szaflarach, Biace i dwie mniejsze po wsiach, niewymienionych bli-

ej. » Proboszczowie (Antoni Trybalski w Poroninie, Micha Kahsie-

wicz w Szaflarach), bardzo ludzko przyjmowali misyonarzy. Bia-

ecki proboszcz z procesy wyszed na ich spotkanie. Kocioy oka-

zay si za ciasne; w Zakopanem, gdy nie byo kocioa^), odpra-

wiono naboestwo misyjne i kazania pod goem niebem. W su-

chaniu spowiedzi, przewanie z caego ycia, praca bya niewyczer-

pana. Na pamitk kadej misyi stany olbrzymie krzye.

Misyonarze nie wiele prawili góralom o pohtyce, tumaczyh

im prawdy wieczne, sakramenta w. i dekalog, a zachcali do bra-

ctwa wstrzemiliwoci i tak sobie u nich zdobyli mio i zau-

fanie, e gromady tych wsi poday wspóln prob do gubernium,

aby wród nich dom dla Jezuitów fundowano '). Speniy si te y-
czenia, ale prawie w pó wieku potem.

Prace icie apostolskie na misyach i po parafiach, nauczanie

w szkoach, obok cisej zakonnoci, zjednay Jezuitom nietylko sza-

cunek, ale yczliwo i prawie przyja najprzód biskupów gali-

cyjskich. Arcybiskup Ankwicz przeprosiwszy Jezuitów w Tarnopolu,

interesa swe i wypaty we Lwowie powierzy przed wyjazdem do

Pragi O. Snarskiemu, a gdyby ten nie móg, innemu, którego pro-

wincya naznaczy*). Nie przesta te z Pragi znosi si listownie

z Jezuitami i za kad o nich nowin dzikowa czule »bo wszystko

co tyczy zakonu, obchodzi mnie ywo«. Tarnowski biskup Ziegler

zostawa w przyjacielskim icie stosunku z 0. Snarskim, krótko

*) Lit. annuae Col. Sandec. 1846 Missiones ad montes Carpatos.

*) Bya tylko kaplica fundowana przez Pawa Gsienic; wie Zakopane

naleaa czci do paralu w Chochoowie, czci do Poronina. Dopiero 1845t.

staraniem dziedzica Emanuela Homolacza erygowano parafi, a koció budo-

wano z drzewa, póniej take pierwszy proboszcz instytuowany zosta 1847 r.

Powikszono koció 1850 r., a zaczto murowa nowy, obszerny 1877 r., kon-

sekrowany 1899 r. (Elencluis Cleri dioec. Crac).

^) Lit. annuae Col. Sand.

*) Acta Prov. Pol. XV, nr. 67. List Ankwicza do prowincyaa 27 czerwca

1836 roku.

JEZUICI W POLSCE. V. 40
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przed wyjazdem na biskupstwo w Lincu, wystawi mu 1 sierpnia

1827 r. najchlubniejsze wiadectwo jako misyonarzowi (coopera-

ori) w Tuchowie, Sukowicach, Mikuszowicach i Bochni, wraz z no-

minacy na radc konsystorskiego, której Jezuita nie przyj. Tene

O. Snarski egna 6 sierpnia odjedajcego biskupa z tumem ludu

i mieszczan w Bochni. 00. Binna i Stoegera nazywa biskup naj-

ukochaszymi synami, w kadym licie do prowincyaa pyta o ich

zdrowie i nauki, zaprosi do Tarnowa. Bratu Fidelisowi Stadlerowi

powierzy przerobienie kocioa farnego na katedralny ^). Z Lincu

pisywa czste listy do prowincyaa z yczeniami noworocznemi

i podzikowaniem za przysane katalogi zakonne, a w nadwornej

komisyi nauk bywa rzecznikiem spraw zakonu.

W wyszym jeszcze stopniu sprzyja Jezuitom nastpca jego

biskup Pisztek, zwaszcza gdy zosta » arcybiskupem prymasem Ga-

licyi«, wystpujc otwarcie wobec rzdu i kraju, jako patron, w li-

stach za do prowincyaa i rektorów, jako szczery przyjaciel za-

konu. Gdy wskutek jezuickiej krytyki podrczników teologii, kano-

nicznego prawa, historyi kocielnej, gubernium zadao od niego

1836 r. wygotowania » planu reformy studyów teologicznych w ce-

sarstwie «, on nie do teologów swoich, ale do prowincyaa Markija-

nowicza uda si z t wan spraw. Gdy dla braku katolickich

wyda Pisma w. wielu posugiwao si protestanck bibli, wy-

dan 1836 r. przez ksigarza Korna w Wrocawiu, i dlatego po-

stanowi arcybiskup zrobi nowe wydanie Biblii Wujka, uda si

(16 lutego 1837 r.) znów do prowincyaa z prob »o cenzora,

któryby przestarzae sowa i wyraenia w niej poprawi «. Piecz

duchown nad seminaryami w Tarnowie i Lwowie i nad winiami
we Lwowie powierzy Jezuitom, a gdy dla filozoficznego studium

domesicum klasztorów lwowskich brako profesora matematyki i fi-

zyki, prosi o niego 28 lutego 1843 r. znów prowincyaa, który da
na razie O. Kuaka 2).

Nie wspominam przemyskiego biskupa Goaszewskiego; wiemy,

e od chwili wstpienia Jezuitów na ziemi galicyjsk by im opie-

kunem najlepszym a do swej mierci. Nastpcy jego, Potoczki

*) Tego brata Stadlera uprosi sobie biskup Pisztek do prowadzenia bu-

dowy seminaryum tarnowskiego.

») Acta Frov. Pol. tom XV, nr. 98; XVI, nr. 16; XX, nr. 18.
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i Korczyski, lubo w józefinimie wychowani, postpowali z Jezui-

tami z wzgldnoci, delikatnoci prawie. Korczyski zaprasza

16 lipca 1837 r. Jezuitów misyonarzy do odpustowego miejsca Ko-

bylanki, po usuniciu kurata Stanisawa Tatarzyskiego. Prowin-

cya okaza si gotowym na to, jeli biskup pozwoli odwoa mi-

syonarzy Bobiatyskiego i Markiewicza z Polany. Biskup pozwoli,

ale po odwoaniu misyonarzy z Polany 1839 roku kolatorka, pani

Laskowska i okoliczna szlachta prosiU biskupa, aby im Jezuitów

zostawi. Biskup popar ich prob 25 lutego 1839 r. u prowin-

cyaa, i nie obrazi si, chocia prowincya odmówi, owszem pro-

si 5 marca powtórnie, aby ich przynajmniej na czas wielkanocnej

spowiedzi tam pozostawi.

Episkopat wgierski, zajmujcy zawsze w^an rol w poli-

tyce pastwowej, przez wzgld na licznych protestantów, nie da
si nakoni prymasowi Rudnay, arcybiskupowi Klobusiczkyemu

i sufraganowi ostrzychomskiemu Aleksemu Jordanszkyemu, szcze-

rym i hojnym przyjacioom zakonu, do zbiorowej petycyi do cesa-

rza-króla o powrót Jezuitów\ Napróno staraH si o to ci trzej

pasterze na zjazdach biskupich podczas sejmów w Preszburgu,

zwaszcza po r. 1830. Oto co pisze sufragan Jordanszky 24 sierp-

nia 1833 roku z Preszburga, z sejmu. »Ani jeden z biskupów nie

chce prosi cesarzi o Jezuitów do swej dyecezyi, patrzc na ich

wygnanie z Portugalii, Francyi i t. d. Niektórzy za twierdz, e
Jezuici ju nigdy nie bd tem, czem byU przed r. 1773 «. Nale-

ao czeka lepszych czasów. Zato ci trzej, a po mierci prymasa

1826 r. tylko dwaj, Klobusiczky i Jordanszky przysyali corocznie

3.000 zr., polem 1.300 zr. na utrzymanie onych 7 kleryków, na-

wet wtenczas, gdy ju ci pokoczyli nauki i pracowah jako ksia.

Jordanszky oprócz corocznych 300 zr., legowa przed mierci

1840 r. dla prowincyi galicyjskiej 4.000 zr. pod warunkiem odda-

nia tej sumy Jezuitom, gdy do Wgier powróc. Dla kolegiów

w Tarnopolu i Gracu prenumerowa »jedyn na wiecie gazet a-

cisk*, redagowan przez ks. Kowacza w Preszburgu, darowa

wydan przez siebie monografi cesarza Franciszka I i dzieko a-

ciskie o cudownych obrazach Matki Boskiej w Wgrzech, a take

w Starej Wsi i Tuchowie, i zostawa z Jezuitami w ustawicznej

») Acta Prov. Gal. XVI, nr. 67, 68; XVIII. nr. 14-16,

40^
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wymianie listów, donoszc o wszystkiem co si na sejmach i w po-

lityce, co dla Kocioa w Wgrzech dziao, i dzikujc bd to za

yczenia noworoczne i imienin, i za » katalogi prowincyi galicyj-

skiej* w kilkunastu egzemplarzach przysyane, które on przyjacio-

om zakonu i praatom ex-Jezuitom rozdziela, bd to za nowiny

o sprawach zakonu, które go wielce cieszyy. Listów tych w » aktach

«

prowincyi galicyjskiej jest kilkadziesit. Podobnie czyni arcybiskup

Klobusiczky, zmary 1844 r. ^). Po mierci tych dwóch pasterzy

urywaj si stosunki z episkopatem wgierskim.

Take krakowski biskup, senator królestwa polskiego Jan Pa-

we Woronicz, pragn mie Jezuitów w » wolnym « Krakowie, i sta-

ra si o nich 1823 r. u jeneraa Fortis, jak to sam wyznaje, pi-

szc 19 kwietnia 1824 r. do prowincyaa witochowskiego: » Je-

nera zakonu w jesieni 1823 roku trzy czonki (Jezuitów) ju by
przeznaczy, ale lkhwe jakie podszepty cay mój zachód na t
podró zniweczyy... Skocz jedynie na tem, e na moj odpowie-

dzialno bior X. Stachowskiego (wracajcego z Irlandyi), e za-

mieszkanie jego u mnie nietylko w niczem Societati nie zaszkodzi,

ale bdzie moe nasieniem rozwinienia dalszych widoków. Przychyl

si tylko WP. fac et excusa! A jeli to ma by, to teraz albo ni-

gdy. Wanie musz wpó maja jecha z powinnoci mojej do War-

szawy (na sejm), wzibym go wic z sob ua Theologum qua So-

cium do pomocy otwartszej i zaufaszej w interesach najwaniej-

szych duchowiestwa. Moe by plac zrczniejszy, usuy dobru

Kocioa? Dlatego ohtestor vos, adjuro per Nomen Jesu, cujus socii

vocamini^ iit me in Ejus opete adjuvetis. Quae facio, nunc nescitis,

sed postea scietis. Si vero omnes conatus meos cluseritis, diem dico

vobis ad Tribunal supremi Judicis, cujus gloriam^ non meam uaero...

Vohis hucusue addicissimus JW. EG. ^).

Na takie zaklcie prowincya zostawi O. Stachowskiego w Kra-

kowie, a nadto przysa t. r. biskupowi jako nadwornego teologa,

') Acta Prov. Galie. XII, nr. 150; XV, nr. 3.

'j Acta Prov. Galie. III, nr. 45. » Dlatego bagam, zaklinam was na imi
Jezusa, którego Towarzyszami si nazywacie, abycie mnie w jego sprawie

wspomagali. Co teraz czyni nie wiecie, ale potem wiedzie bdziecie. Jeeli

za wszystkie moje usiowania udaremnicie, powouj was na sd najwyszego
Sdziego, którego chway, a nie mojej szukam... Wam a dotd najoddaszy

Jan Woronicz, biskup krakowski.
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biaoruskiego Jezuit, Michaa Leniewskiego, ale bd co bd ude-

rzajce jest to zaklcie biskupa z dodatkiem: »co czyni teraz nie

wiecie, ale potem wiedzie bdziecie*. Có on czyni? Oto w po-

rozumieniu z arcybiskupem warszawskim Wojciechem Skarszew-

skim umyli prosi » króla « cesarza Aleksandra podczas sejmu,

otwartego 13 maja 1825 r., o powrót Jezuitów do Królestwa pol-

skiego, i oddanie im na razie centralnego seminaryum duchownego,

które ma by niebawem otworzone. Jako arcybiskup mia dwa

posuchania u cesarza i na obydwóch ordowa acz napróno za

Jezuitami. Pierwsze z kocem maja, o którem donosi prowincya-

owi z Warszawy 27 maja 1825 r.

»Tak przez wdziczno dla tego zakonu, w którego szkoach

a do teologii w. braem nauki, jakote dla dobra religii Chrystu-

sowej, radbym z mojej strony da dowód tego, i szacuj i znam

go by uytecznym dla dobra Kocioa Boego.

»Tem przejty bdc, usiowaem z powodu otworzy si ma-

jcego seminaryum generalnego w Warszawie, przeoy Najjan.

Cesarzowi z jednej strony potrzeby lepszej edukacyi duchowie-

stwa, nieli dotd bya, z drugiej trudno w naszym kraju wyna-

lezienia zdatnych nauczycielów, proponowaem mu, aby mona do

tego uy kapanów teraz rozproszonych po Galicyi, którzy jedni

byliby w stanie gruntowne dawa nauki i potrzebne do owiecenia

modzi duchownej.

»Domyh si Aleksander, kogo ja to podawaem do tego

obowizku najzdatniejszego, który da tak odpowied (ksia ci

s intrygantami), i tylko mogem broni to zgromadzenie, przeo-

ywszy, e nieprzyjaciele jego zapewne musieli uczyni jakie wra-

enie w sercu monarchy, dajc imi intrygantów osobom je ska-

dajcym.

»Z tej do dugiej rozmowy poznaem, e nie chce przychy-

li si nawet w ten sposób, aby mogy by pod innem imieniem

uyte w tym kraju. Zasmucia mi bardzo ta odpowied i widz,

e jeszcze nasz kraj nie zasuy sobie u Boga na t ask, aby

móg prdko naprawi, co si nieszczliwie zepsuo « ^).

*) Archiy. Prov. Pol. Kopia listu pod ni\ 21, w zeszycie 30 dokumentów

z lutego 1824—1828 r.
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Nie dziwi si, e cesarz Aleksander tych, których przed kilku

latami dla wrzekomych intryg wygna z swego pastwa, nazwa
intrygantami i do Królestwa polskiego nie przyj. Dziwniejsza to,

ze arcybiskup nie zraony odmow, ponowi sw prob na dru-

giem posuchaniu u cesarza z pocztkiem Upca t. r., jak o tern

z pewn ostronoci pisze 4 hpca 1825 r. do » kochanego pra-

ata « w Krakowie (zapewne Józefa opackiego przyjaciela Jezui-

tów) z poleceniem, aby treci hstu tylko prowincyaowi witochow-
skiemu udzieh; jest za ta:

» Poniewa sejm ten uchwali sdy wieckie w sprawach ma-
eskich i rozwodowych, z tego powodu arcybiskup na drugiej

audyencyi u I. (imperatora Aleksandra) przypisywa niekatolickie

to usposobienie temu, e nauczyciele s edukowani w Hali, Lipsku

i napawaj modzie polsk anti-katohckimi sentymentami. Potrzeba

innych nauczycieh przejtych nauk zdrow i dobrymi obycza-

jami— Jezuitów. T ra nie byo mowy o intrygach temu (zako-

nowi) przyznawanych, ale byy zarzuty »ze strony funduszów «, i e
Jezuici swoj edukacy nie wydah ludzi uczonych. » Odwoaem si

do dowodów temu przeciwnych; co do funduszów, to te s jezuic-

kie dawne w komisyi Owiecenia. I. (imperator) wspomnia Domi-

nikanów «. A potem dodaje: »Wiem, e biskup krakowski pragn
mie audyency u I. (imperatora) i mnie obhgowa, abym mu
o tem wspomnia. I. dla nawau interesów audyencyi nie da. »Lecz

ja wiem od niego samego (Woronicza), e przy tej okazyi mia
mówi za zgromadzeniem (Jezuitami). Mnie udao si tylko poleci

protekcyi I. interes Redemtorystów«, aby do Warszawy powrócili...

» Pisz to dla ciebie i komunikowa samemu tylko JX. Prowincya-

owi* *).

Znajc ówczesne porónienie Aleksandra z narodem, którego

konstytucy on sam, a gwatowniej jeszcze brat jego, dziki Kon-

stanty co chwila naruszah, dziwi si nie mona, e szlachetny ten

projekt upad.

Raz jeszcze, w 20 lat póniej dyplomata baron Haksthausen

w obszernym memoryale Sur la pacification des Districts polonais

1856 r. (o uspokojeniu krain polskich) wrczonym nowemu cesa-

rzowi Aleksandrowi II, doradza przywrócenie Jezuitów do Króle-

^) Acta Prov. Galie. IV, nr. 54
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stwa polskiego i krajów przez Polaków zamieszkaych. Stwierdziw-

szy fakt, e po 60 i 80 latach zaboru, Polacy coraz gorzej uspo-

sobieni s dla rosyjskiego rzdu, win tego przypisuje wychowaniu.

Szlachta od kilku pokole wychowuje si na wzorach francuskich

liberalno-rewolucyjnych; duchowiestwo mao wyksztacone i nie-

dosy karne, wcale nie wywiera wpywu dodatniego nietylko na

szlacht, ale i na mieszczan i na masy ludu. Lud ten potulny i do-

bry, ciemny, ale wierzcy pobonie; polityczne namowy nie maj
do przystpu, bo ich nie rozumie, ale w imi obrony wiary, za-

groonej, jak mu dowodz ksia i szlachta, przez rzd rosyjski,

da si porwa do rewolucyi.

Otó przedewszystkiem wychowa naley kler naukowo, ale

w duchu karnoci, bo tylko taki kler wychowa ludno w posza-

nowaniu dla wadzy wieckiej i kocielnej. Tej za ostatniej rzd
okaza powinien zaufanie, zostawi swobod akcyi, nie miesza si

do niej.

Skd wzi edukatorów kleru ? Niema ich w Rosyi, spro-

wadzi ich wic naley z zagranicy, a skoro tak, to najodpowied-

niejsi s Jezuici. Pracuj ju w protestanckich nawet krajach jak

Prusy, z zadowoleniem rzdów. Niema potrzeby wchodzenia

w ukady z papieem i jeneraem zakonu; niech tylko rzd rosyj-

ski powierzy to biskupom polskim, ju oni znajd sposoby spro-

wadzenia Jezuitów nietylko do seminaryów duchowmych ale i do

szkó pubhcznych. Uyteczniby take byli » Bracia szkó chrzeci-

jaskich*:, a dla dziewczt Siostry szkolne i Sercanki (Sacre-

Coeur) ').

Memorya nie odniós skutku.

Szczliwszym by biskup Woronicz w innej sprawie. Oto

w opactwie Cystersów, Clara Tumba w Mogile pod Krakowem, po

mierci przeora Benedykta Wierzbiskiego 11 lipca 1819 r., zapa-

nowa niead, grozi ostateczny upadek. Bezradni zakonnicy udali

si do biskupa Woronicza, aby ich wzi w opiek. Wbrew gosom
w konsystorzu, aby znie Claram Tumbam, a dobrami jej uposa-

y biskupstwo krakowskie, Woronicz zarzdzi najprzód pewne re-

formy wewntrzne, i obmyli lepsz administracy majtku. Na-

próno, bo zakonnicy odwykli rozkazów choby biskupa wykona;

*) ArchiV. Prov. Pol. Trzy lune arku.sze.
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grozi cenzurami, trzy lata miny, opakany stan rzeczy pogorszy

si tyl]vo. Opisa go bisl^up w relacyi do papiea. Leon XII brevem
d. 21 lipca 1824 r. delegowa Woronicza do administracyi klasztoru

i czuwania nad porzdkiem i karnoci zakonników. Wic biskup

dla urzdowego sprawdzenia stanu rzeczy Clarae Tumhae^ wyznaczy
11 lutego 1825 r. swoim komisarzem kanclerza surrogata krakow-
skiego Mikoaja Janowskiego, który w relacyi z 15 marca doszed do

wniosku, e jedynym ratunkiem klasztoru, gdy sam biskup bdzie
jego administratorem. Wic 4 padziernika 1825 r. wyda Woro-
nicz dekret, w którym owiadcza, e z woli Leona XII Claram
lunibam obejmuje w swój zarzd jako przeor, i mianuje Cyster-

sów: O. Floryana Jounga prowizorem, O. Tomasza Szczególiskiego

vice-prowizorem, powierzajc obydwom administracy dóbr, pro-

wadzenie gospodarstwa, ksig dochodu i rozchodu, utrzymanie po-

rzdne kocioa i klasztoru, pielgnowanie chorych, wreszcie biblio-

tek i wszystko, co klerykom do nauk potrzebne, z obowizkiem
zdania sprawy i rachunków biskupowi jako przeorowi, a w wa-
niejszych rzeczach i wydatkach dania pozwolenia od niego.

Stron duchown, cile zakonn kocioa i klasztoru, zawia-

duje subprior 0. Tadeusz abiski. On wprowadzi w ycie chór,

klauzur, stó wspólny i czytanie co tydzie kazusów teologicznych,

i dopilnuje, aby to wszystko cile zachowane byo. Prowadzenie

nowicyuszów odda O. Adamowi Franoszy, który peni zarazem
urzd syndyka klasztoru, jest zakrystyanem, stróem kocioa
i skarbca.

Stron naukow restauratio studiorum powierza biskup teolo-

gowi swemu O. Leniewskiemu, Jezuicie, który od niego tylko za-

leny, uoy plan nauk, rozkad godzin poda mu do zatwierdzenia,

prowadzi kae jednemu z kleryków diaryusz nauk, sam bdzie
profesorem, egzaminatorem i prefektem, i jako taki wystawia b-
dzie klerykom wiadectwa i promowowa do wice; sow^em, sta-

nie si gow i dusz najywotniejszej dla klasztoru sprawy, edu-

kacyi naukowej.

O. Leniewski mianowany 10 padziernika 1825 r. prefektem

nauk, urzdzi studya gimnazyalne wedug jezuickiej Ratio studio-

rum^). Do pomocy w wykadach naznacza mu biskup wieckiego

*) Humaniora i retoryka wykadana rano przez 2 godziny; gramatyka,
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ks. Szczepanowskiego. Po odwoaniu go do innych zaj, prosili

Cystersi 11 kwietnia 1826 r. o jego przywrócenie. Biskup na przed-

stawienie 0. Leniewskiego, a za zgod prowincyaa, przeznaczy

26 kwietnia O. Piotra Hawryowicza jako »adiunkta ks. prefekta*.

Ten jednak wkrótce wezwany na profesora greki do Tarnopola;

pozosta sam O. Leniewski jako prefekt i profesor nawet wten-

czas, gdy Woronicz 29 lutego 1828 r. przeniós si na arcybiskup-

stwo warszawskie, i wytrwa do 15 wrzenia 1831 r. W tym bo-

wiem dniu nowy biskup krakowski Wincenty Skórkowski naznaczy

go prefektem i profesorem shidii domestici 00. Kanoników Augusty-

nianów przy kociele Boego Ciaa na Kamierzu, i na tej to zbo-

nej pracy zamkn 0. Leniewski swój ywot 15 pad. 1835 r.,

liczc 59 lat wieku ^).

Opowiedziawszy ogólne dzieje Jezuitów polskich w Galicyi

w pierwszej ich dobie, przystpmy do dziejów poszczególnych ko-

legiów i domów.

syntaksa, historya wita i powszechna po pohidniii przez 2 godziny. Bidetem

naznaczy kleryka Filipa Zajczkowskiego.

>) Acta Frov. Galie. IV, nr. 113, 114.





ROZDZIA XI1L

Prace szkolne i kapaskie Jezuitów w Tarnopolu

1820-1848.

§. 65. Kolegium w Tarnopolu, pierwszy jego okres.

1820-1848.

Po ustaleniu granic Galicyi na kongresie wiedeskim, Tarno-

pol odebrany Austryi 1809 r., zwrócony jej zosta 1816 r. Rzd
postanowi jak w innych cyrkularnych miastach tak w Tarnopolu

zaoy gimnazyum, a nie majc pienidzy, poleci kierownikowi

cyrkuu, komisarzowi Wilhelmowi Fluk von Toschanowitz, aby si

postara o nie. Komisarz majc synów w wieku szkolnym, zaj
si spraw gorliwie i wezwa cyrkularzem z d. 19 marca 1817 r.

szlacht, duchowiestwo, sdziów dominialnych i oficyalistów do

skadek na ten cel i danin wieczystych. Naglony przez gubernium,

28 hpca t. r. rozesa powtórne wezwanie w polskim jzyku, na-

znaczajc dzie 15 stycznia 1818 roku na termin skadek i danin.

Zebrao si co koo 4.000 zr., kilka sgów drzewa i kilka kóp

okotów somy na opa. Pomimo jednak wytonych stara komi-

sarza Fluka komisya nadworna nauk wynajdujc coraz to nowe
trudnoci, przewleka spraw do r. 1820, w którym przysano na

starost radc gubernialnego Alojzego Thiirmanna z poleceniem
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(12 maja 1820 r.), aby wynaj dwie sale i otworzy dwie pierw-

sze klasy gimnazyalne. Starosta wyjedna u przeora 00. Domini-

kanów yciskiego sale bezpatne w klasztorze, byle z niego ma-

gazyny wojskowe i prywatnych lokatorów usunito, zbiera dalsze

skadki i daniny, przedoy plany i prosi, aby od 1 listopada móg
otworzy pierwsze dwie klasy, a pewny swego, j odnawia i prze-

rabia izby szkolne. Tymczasem w Wiedniu vice-prowincya Jezui-

tów 0. Landes dobija targu z cesarzem Franciszkiem i kanclerzem

hr. Saurau o zatrzymanie Jezuitów w Galicyi i uzyska znany nam

reskrypt cesarski 27 sierpnia 1827 roku, pozwalajcy na otwarcie

przygotowanego ju gimnazyum w Tarnopolu z filozofi i konwiktu

we Lw^owie lub indziej, komisya za nadworna nauk upowania

4 padziernika 1820 r. O. Tywankiewicza do traktowania z guber-

nium w tej sprawie.

Na urzdzenie kolegium i szkó wyznaczy cesarz 4.000 zr.,

roczna pensya nauczycielom po 300 zr., na utrzymanie za domu,

szkó i konwiktu wyznaczony bdzie osobny ryczat z skarbu pa-
stwow^ego. Dwie pierwsze klasy maj by otwarte z nowym rokiem

szkolnym, a wic 1 padziernika ^).

Jako dnia 19 padziernika 1820 r. zjechali pierwsi Jezuici

superior O. Józef Zranicki z bratem Wieflem do Tarnopola, przy-

jci najuprzejmiej przez starost Thiirmanna i komisarzy, probosz-

cza ks. Stanisaw^a Bykowskiego, przedniejszych obywateli i 3 po-

zostaych Dominikanów, Piotra Dewodzkiego, Bertolda Kocajskiego

i przeora Augustyna yciskiego. Odebrawszy od niego klasztor,

koció, ogród i t. d. wedug inwentarza, zaj si O. Zranicki wraz

z starost czciowem oprónieniem klasztoru i urzdzeniem jego

na kolegium ^), gdy proboszcz, szkoy normalne i kasa rzdowa
pozostay narazie.

Mizernem miasteczkiem o kilkunastu kamienicach, kilkuset

domkach i 10.000 mieszkaców, by wtenczas Tarnopol, ale mia
za sob pikn historyczn przeszo. Zaoy go jako warowienk

przeciw Tatarom i Woochom na pustkowiu Sopilcze, nad wielkim

staw^em w ziemi halickiej i Seretem, wielki hetman Jan Tarnowski

*) Dr. Maciszewski. Historya gimnazyum tarnopolskiego. Tarnopol 1896 r.,

str. 8-15.

«) Annal. Col. Tamop. 1820.
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1540 r., zbudowa zamek i obwarowa fos, waem i ostrol^oem

1544 r., okreli dokadnie prawa i powinnoci osadników miasta

1550 r., i uzyska od królów Zygmunta I (r. 1540 i 1548) i Zy-

gmunta Augusta (1550 r.) wolno od podatków i powinnoci na

lat 15, nadanie magdeburgii i prawo pobierania myta drogowego.

Syn hetmaski Jan Krzysztof, kasztelan wojnicki, rozszerzy zamek,

ulepszy warowni i uzyska od Zygmunta Augusta 1566 r. przy-

wilej skadu towarów jaki Lwów posiada *). Odtd Tarnopol sta

si ogniskiem handlu z Woyniem, Podolem i Kijowem. Po bez-

dzietnej mierci kasztelana 1567 r. Tarnopol wraz z ca Tar-

nowszczyzn przeszed w dom ksit Ostrogskich, gdy jedyna

siostra jego Zofia, on bya ksicia Konstantego Ostrogskiego. Fa-

milijnym dziaem Ostrogskich, Tarnopol dosta si ksiniczce Ka-

tarzynie, polubionej Tomaszowi Zamojskiemu, kanclerzowi w. k.;

obydwoje dyplomem 27 maja 1627 r. okreliU prawa i powinno-

ci miasta wzgldem wacicieli ^), odnowili 26 lutego 1636 r. przy-

wileje cechu krawieckiego i dbali o pomylno miasta.

Marya Kazimiera d'Arqien, wdowa po Janie Zamojskim wo-

jewodzie sandomirskim (f 1664 r.) wacicielu Tarnopola, wyszed-

szy zam za hetmana w., a potem króla Jana III, wniosa Tarnopol

do rodziny Sobieskich, przeprowadziwszy dugoletni proces zako-

czony 1690 r. z Koniecpolskimi ^), z których Aleksander wojewoda

sandomirski polubi by Joann Barbar Zamojsk, rodzon sio-

str wojewody sandomirskiego Jana, ale nie dugo przy niej pozo-

sta. Po mierci królewicza Jakóba 1737 r. panem na Tarnopolu

zosta hetman w. k. Józef Potocki. Ten przywilejem 1740 i 1752 r.

nada wielkie wolnoci handlowe, przemysowe, a nawet obywatel-

skie ydom *), którzy te zwalili si kupa do miasta, zajli ulice

i rynek, postawili pikn bónic, zaoyli nawet z pocztkietn

XIX wieku drukarni, przeniesion 1820 r. na Kazimierz, i po dzi

*) W archiwum miasta Tarnopola znajduj si oryginay tych dokumen-

tów, przedrukowane w Roczniku kolka naukowego tarnopolskiego za rok 1892,

str. 19—27.

») Tame str. 35.

') Przebieg i akta procesu o Tarnopol podaje Kazimierz Gorzycki w Ro-

czniku nauk. tarnopolskim za rok 1894— 1895, str. 3—28.

*) Dyplom z 1752 roku przedrukowany z Roczniku nauk. tarnopolskim za

r. 1892, str. 42.
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dzie stanowi dwie trzecie ludnoci miejskiej. Pierw ju bo 1724 r.

uzyskano przywilej Augusta II na wielki jarmark konny 26 lipca

na w. Ann.

Od Potockich nabyli zydziay brudny Tarnopol Korytowscy,

od nich za Tadeusz Turku, który 1843 r. pozwoHl miastu odku-

pi sw wolno ^).

Przeznaczeniu swemu obrony przeciw Tatarom odpowiedzia

Tarnopol obronn fos, waem i basztami z potnym zamkiem.

Nie zdobyli go w latach 1540, 1544, 1575, 1589, 1667, 1694, cho-

cia popalili przedmiecia, owszem kad ra rozegnani, w pie
wycici przez rycerstwo, mieszczan i chopów. Nawet stary Chmiel-

nicki z Kozakami, rozoywszy si pod miastem obozem 1653 roku,

upi i pali okolic, ale nie pokusi si o jego zdobycie. Raz tylko

1675 r. Turcy zniszczyU miasto i zamek, który naprawiono, ale

miasto, w którem z 420 domów ledwo 46 ocalao, nie odbudowao
si prdko, a do swej wietnoci nie powrócio ju za rzdów
rzpltej. Podczas wojen bowiem pónocnej i sukcesyjnej, gospodaro-

waa tu po swojemu Moskwa, a w czasie konfederacyi barskiej,

zajmowah i upih je na wycigi, konfederaci, chorgwie koronne,

Moskwa; straszna zaraza 1770 roku dokonaa zuboenia i prawie

zniszczenia miasta ^).

Pierwotna jego ludno bya rusk, modlia si w dwóch cer-

kwiach parafialnych, a na przedmieciu mikulinieckiem stan
w XVII wieku monaster bazyhaski. Dla acinników zaoy koció
nad stawem i parafi 3 maja 1623 r. Tomasz Zamojski, podów-

czas wojewoda kijowski, a gdy wskutek kolonizacyi po traktacie

karowickim liczba ich w nalecych do parafii 11 wioskach, zna-

cznie si wzmoga, sprowadzi hetman Józef Potocki 00. Domini-

*) Kontrakt sprzeday i kupna midzy Turkuem a miastem spisany po

niemiecku d. 15 lutego 1843 r., wydrukowany w Roczniku nauk. tarnopolskim

1892 r., str. 54.

") Porównaj wstp Kazimierza Górzyckiego do » Aktów procesu o Tarno-

pol 1(;90 r.« w Rocz. nauk. tarnop. 1895. str. 1—4. Twierdzi on, ze dla cz-
stych napadów tatarskich, zwaszcza po wziciu Podola przez Turków, a take
dla opieszaoci dziedziców , Tarnopol ju w XVlI-tym wieku zostawa
w upadku.
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kanów, dwign z ciosu pikny koció i klasztor obszerny i nada

1749 r. wsi Stecinikowce *).

Pierwszym rozbiorem Polski, Tarnopol dosta si Austryi;

przeznaczono go na stolic » cyrkuu «, którego biura wraz z kas
obwodow, szko »normaln«, magazynem wojskowym umieszczono

w czci klasztoru dominikaskiego. Poniewa koció parafialny

rysowa si, wic z rozkazu Józefa II 1784 r. rozebrano go, bu-

dynki parafialne z gruntem kocielnym sprzedano dnia 12 kwietnia

1791 r. za 286 zr. 38 kr., parafi za przeniesiono do kocioa

dominikaskiego, przy którym te, w pónocnej czci klasztoru,

zamieszka proboszcz; najmniejsz cz klasztoru zostawiono nie-

licznym 00. Dominikanom.

Pokojem w^ Schoenbrunie 14 padziernika 1809 r. Napoleon

przysdzi Rosyi cyrku tarnopolski po rzek Seret z ludnoci

400000 dusz. Zarzdza t now »obasti« senator Ignacy Theils

i w nowym rzdowym gmachu umieci urzd i siebie, otworzy

zaoone przez Austryaków 1789 r., potem zamknite gimnazyum

w Zbarau, w klasztorze bernardyskim. W uwolnionej od biur

rzdowych czci klasztoru dominikaskiego zamieszkay prywatne

partye. Nie dugo trway rosyjskie rzdy; po kongresie wiedeskim

wraca do Austryi Tarnopol i wskutek znanych nam ju zabiegów

i stara zjedaj do Jezuici, aby otworzy szkoy w klasztorze,

zajtym znów na biura i magazyn, bo w rzdowym domu rezydo-

wa plac- komendant, pukownik. Kolejno przybywaH 26 padzier-

nika 00. Lange i Buczyski z bratem Sadowskim; d. 1 listopada

profesorowie szkó, 00. Foerster, Pierhng, Schultze, Jann, Sienkie-

wicz, Scherer, Rausch. Dwie dalsze gromadki przybyy 10 i 25 li-

stopada tak, e pod koniec 1821 r. kolegium tarnopolskie liczyo

21 ksiy, 10 braci, razem 31 osób *).

Dnia 6 listopada otwarto szkoy wotyw i hymnem Veni

Creaor, przemow prefekta szkó O. Foerstera do 32 uczniów

parwy i infimy. ^Liczba ich urosa wnet do 87, vice-prowincya Ty-

*) Sów. geogr. XII, 187—191. — Porównaj: Miasto Tarnopol 1672 roku,

napisa Ludwik Finkel. — Inwentarz miasta Tarnopola 1672. (Roczn. nauk.

tarnop. 1892, str. 100 131). Tarnopol liczy 1672 r. 12 kamienic, 420 domów

drewnianych, w rynku i 13 ulicacli, ludnoci przewanie ruskiej, starogreckiej

wiary 2.500; z tej ydów koo 400.

>) Annal. Gol. Tarnop. 1820.
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wankiewicz pospieszy do Lwowa, aby pozwolono otworzy gra-

matyk i syntaks.

Oprócz znanych nam ju przykroci egzaminowych, meldun-

kowych i innych, od niechtnego arcybiskupa *) i krpujcej wszelki

ruch i swobod zalenoci od dyrektora, starosty i komisyi nadwor-

nej nauk, dokucza tarnopolskim Jezuitom niedostatek. Pensya dla

50 Jezuitów, wypacona dla rozlicznych formalnoci dopiero w gru-

dniu 1821 r., rozdzielon by musiaa midzy 152, bo tylu ich byo
w Galicyi, i gdyby nie ruble oszczdzone w podróy z Rosyi, i ja-

muny kanonika ormiaskiego (Samuela Stefanowicza), pana na Tar-

nopolu Korytowskiego, neofitów Mosinga lekarza miejskiego, i Fu-

chsa (protestanta) aptekarza, toby przymiera trzeba z godu, a je-

dnak rozesza si wie, e Jezuici przywieli z sob wielkie kapi-

tay, której i cesarz dawa ucho.

Rzd wedug dekretu cesarskiego 27 sierpnia 1821 r. powi-

nien by opatrze im utrzymanie odpowiednie, proponowa wic
znie klasztor dominikaski, a wie jego Stechnikowce, przyno-

szc 2.410 zr. rocznie odda Jezuitom, coby dla nich byo ko-

rzystniej, jak » sucha pensya «. Ale przeszkadzaa temu klauzula

w zapisie tej wsi przez Potockiego 2 sierpnia 1749 r. zrobiona, e
ma by w klasztorze 12 Dominikanów, gdyby wic ich zniesiono,

rodzina Potockich mogaby zada zwrotu dotacyi. Wic ich nie

skasowano, tylko j)rzeniesiono do ókwi, i czekano dalszego roz-

rzdzenia cesarza ^).

Tymczasem na przedstawienie vice-gubernatora Taaffego, Je-

zuitom yczliwego, który 19 marca 1821 roku szkoy tarnopolskie

sam zwiedzi, komisya nadworna szkolna pozwoUa na otwarcie

cakowitego gimnazyum z dniem 1 padziernika t. r,; cyfra uczniów

wzrosa do 257, co jednak nie wyszo na dobre. Modzie ta, przy-

bledn z rozmaitych gimnazyów, rónych poj, zasad i obyczajów,

*) Tak np. zabroni 4 listopada 1824 r. Jezuitom tai^nopolskim, aby nie

wychodzili ze msz vv. naraz do kilku otarzy, ale gdy jeden wyjdzie, drugi

czeka ma a do ofertorium, potem trzeci i t. d. Pomnijmy, ze tych ksiy byo
15— 20, e wic odprawianie tylu mszy w ten sposób przecigao si do 10-tej

i ll-ej, i ksia bez niadania pój musieli do klas i uczy. Dekret ten inty-

mowa Jezuitom dziekan trembowelski dnia 17 hsl opada (Acta Prov. Galie. III,

nr. 88, r. 1894).

') Chotkowski str. 16, 17.
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nie atwo daa si uj w l\arby karnoci jezuicl^iej, tembardziej,

e w som l^rytyci doml^aci trudno byo o odpowiedne dla niej

stancye, czyli umieszczenie; 4 opucio wnet gimnazyum, dwóch po-

trzeba byo zamkn do karceresu, wydawa co chwila upomnie-

nia, zakazy, przyjmowane przez swawoln modzie najgorzej; wy-

gadywania jej i krytyki usposobiy nietylko obojtnych, ale yczli-

wych dawniej, przeciw Jezuitom i ich wychowaniu. Mimo to komi-

sya nadworna nauk, na przedstawienie vice- gubernatora Taaffego,

zadaa otwarcia filozofii w padzierniku 1823 r., upowaniajc
równoczenie prowincyaa, aeby sam, bez aprobaty arcybiskupa,

wyznaczy zdolnych profesorów na wszystkie katedry filozoficzne,

byle wykadali po niemiecku i z podrczników rzdowych. Nie by
to » fakultet « filozoficzny, jak bywa na uniwersytetach, ale philoso-

phiscJie Lehranstalt, jak zadekretowaa nadworna komisya nauk

24 stycznia 1824 r., t. j. wysza szkoa przygotowawcza, prywatna

z prawem pubUcznoci i konieczna do uczszczania na fakultety

teologiczny, prawniczy i medycyny. Dyrektorem filozoficznego stu-

dyum by arcybiskup lwowski, od 1829 r. prowincya ^).

Ochod wród tych trudnoci, jaki zazwyczaj kady pocztek

z sob przynosi, byy odwiedziny arcybiskupa gnienieskiego i ad-

ministratora archidyecezyi warszawskiej, Ignacego Raczyskiego, od

1773 r. ex-Jezuity i Jezuitów biaoruskich dobroczycy, który dla

wieku i trudnoci z napó masoskim rzdem polskim, zoy rzdy

w rce papiea Piusa VII roku 1818 i zamieszka u biskupa prze-

myskiego w Brzozowie obok Starejwsi *). Przygotowano mu za sta-

*) Maciszewski. Hist. gimn. tarnop. str, 54, 55. — Annal. CoL Tarnop.

a. 1823.

2) Ignacy Nacz Raczyski hr. na Maoszynie i Raczynie, urodzony

1741 r. w Maoszynie w województwie poznaskiem, uczy si u Jezuitów w Po-

znaniu, wstpi do ich nowicyatu w Krakowie 1760 r , a po ukoczeniu teolo-

gii wysany zosta do Medyolanu, aby pod sawnymi Jezuitami Lecclii i Bosko-

vicli, wyksztaci si w matematyce i lizyce, by to bowiem talent wielostronny,

do jzyków zaróvvno, poezyi, wymowy, jak do teologii i cisych nauk przyro-

dniczych sposobny. W 18 miesicu jego tam pobytu zaskoczyo go brev'e kasa-

cyjne. Wracajc do kraju, zatrzyma si czas duszy w Wiedniu, aby skorzy-

sta z nauki sawnego astronoma ex-Jezuity Helia. Dla nadzwyczajnych przy-

miotów, powoa Raczyskiego, biskup poznaski Okcki na kanonika i kazno-

dziej. Odwiedziwszy powtórnie Wochy, Szwajrary i Francy, ledwo wróci do

Poznania, alici po mierci Okckiego wybrany biskupem poznaskim 1793 r.

JEZUICI W POLSCE. V. ^\
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ranieni Jezuitów przyjcie godne, czem obrazi si wielce arcybi-

skup Ankwicz, twierdzc, e tylko on, dyecezyalny arcypasterz ma

prawo w ten sposób by przyjmowanym. Na uroczysto w. Igna-

cego przybyli zaproszeni ze Lw^owa, dziekan aciskiej kapituy

Ignacy Poniatowski z sum, kanonik ormiaski Stefanowicz z ka-

zaniem, obydwaj zakonu dobrodzieje. Ostatniego dnia padziernika

zjecha z Wiednia O. Landes, jako wizytator z ramienia jeneraa

Alojzego Fortis, a po dwutygodniowej wizycie kolegium, uda si

do Starejwsi, gdzie dom nowucyatu otwierano. Podczas wakacyi

1822 roku przyby na lustracy kolegium i szkó prezydent guber-

nialny Krieg, wysoki, chudy o ironicznym umiechu, ukadny a obu-

dny urzdnik.

Zacniejszych nierównie goci witano 1823 r. Na uroczysto

w. Ignacego przyby 21-letni arcyksi Franciszek Karol, syn

modszy cesarza Franciszka, ojciec cesarza Franciszka Józefa I.

Przyjmowali go Jezuici najprzód u drzwi kocioa, potem w sali

jadalnej, gdzie mu prowincya witochowski ofiarowa carmina,

wiersze i pieni na cze jego przez modzie szkoln w czterech

jzykach uoone, zwiedzi nastpnie kolegium, szkoy, ogród, a od-

wdziczajc uprzejmo uprzejmoci, zaprosi prowincyaa i vice-

rektora Korsaka na wieczerz do siebie, i podejmowa gocinnie.

W kilka tygodni potem, d. 30 sierpnia zjazd hczny szlachty

i goci z miasta. Dyrektor jeneralny ks. Zachariasiewicz otwiera

studyum filozoficzne w imieniu cesarza i arcybiskupa, jako dyrek-

tora tego studyum, naboestwem i wspania, acisk oracy.

Odpowiedzia mu krótko w imieniu grona profesorów filozofii, 0.

Wincenty Buczyski. Hymn austryacki Gott erhalte, Gott heschutsCy

odpiewany przez szkoln modzie zakoczy t uroczysto.

Rzdzi lat 9 tak roztropnie a zbonie, e po mierci arcybiskupa gnieznie-

bkiego Ignacego Krasickiego 1801 r. król pruski Fryderyk Wilhelm II mianowa

go na t archikatedr. Gdy traktatem tylyckim archidyecezya jego wcielon zo-

staa do ksistwa warszawskiego, obj take rzdy jako administrator nad dye-

cezy warszawsk i dziery je a do kongresu wiedeskiego. Wówczas Gnie-

zno znalazo si pod rzdem pruskim, a Warszawa pod rosyjskim, Raczyski

wiekiem zwarzony usun si od rzdów i zamieszka w Ciynie nad Wart
przy samej granicy Królestwa polskiego i Prus. W r. 1818 zoy godno bi-

skupi, w tym te roku ogosi drukiem »Korespondency szecioletni wadz
duchownych z rzdem wieckim Ksistwa Warszawskiego*.
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Z nowym rokiem szkolnym zapisao si 394 uczniów do gi-

mnazyum, 70 na filozofi. Klasy porozrzucane po rónych stronach

miasta, w nizkich, ciasnych i wilgotnych izbach, naraay na szwank

zdrowie modziey, a wicej jeszcze profesorów, czterech z nich

zaniemogo na puca i gardo, i wnet pomarli.

Na szczcie, cesarz Franciszek zdajc do Czerniowiec na
zjazd z Aleksandrem I, zatrzyma si 1, 2, 3 padziernika w Tar-

nopolu i zaraz na wstpie mile powita Jezuitów, zapowiadajc
sw u nich wizyt na dzie nastpny. Jako zjawi si o 9 rano,

najprzód w kociele, potem w sali jadalnej, gdzie si cae kole-

gium, osób 49 zebrao, witany przez prowincyaa, który mu te
wrczy suplik o dalsze ulgi w józefiskim systemie, jak to opo-

wiedziaem wyej, i katalog czyli schematyzm prowincyi i szkó.

Potem przedstawi sobie kaza kadego i zdziwiony pyta, »skd
tylu odrazu znalelicie profesorów Niemców?* Nastpnie zwiedzi

studyum filozoficzne, przyjty acisk mow 0. Buczyskiego i gi-

mnazyum, witany bardzo lojaln oracy i oprowadzany po onych

domkach i klasach, a raczej norach, przez prefekta szkó O. Pier-

linga. Powita cesarza w imieniu modziey, waw, acisk mow
studencik z syntaksy. Rad mu by cesarz, z nim i kolegami prze-

stawa jak dobry ojciec, jednym kaza tómaczy z niemieckiego na

aciskie, drugim odwrotnie, chw^alc i zachcajc wszystkich do

nauk, ale i do pobonoci i dobrych obyczajów. Uderzony niedo-

godnoci umieszczenia szkó, upewni cesarz ks. prefekta, e wkrótce

stanie kosztem rzdu nowy gmach, » liceum* tarnopolskie.

Potrzeba bya tembardziej naglca, e do parwy zapisao si

125 uczniów, których rozdzielono na dwie równolege klasy, do-

piero jednak 3 listopada 1824 r. ogoszono licytacy na budow
szkó. Rzd oznaczy sum wywoania na 28.900 zr., stanli pa-

nowie Korytowski, Krosnowski, Sozaski i 9 ydów. Najnisz cen
24.350 zr. ofiarowa szkolnik yd Perl, on te budowa — po y-
dowsku. Kamie wgielny powicono 21 czerwca 1825 r., a ju
25 listopada t. r. o godzinie 5 wieczorem, a wic po odejciu ro-

botników, runy w atrium dwa zbyt cienkie filary wraz z trzema

ukami i murem na 25 stóp wysokim i 40 belkami sufitu, hukiem

przeraajc mieszkaców. Dopiero 20 wrzenia 1826 r. gotowy bu-

dynek, uznany za dobry, odebraa komisya rzdowa; w kilka dni

41*
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póniej otwarto w nim szkoy, w których nastpnego roku za-

czto uczy jzyka greckiego.

» Seniorem « filozoficznego studyum by w tym czasie 0. Ja-

kób Condrau, profesor zarazem matematyki; fizyk i matematyk

stosowan wykada 0. Józef Gytowicz, ucze O. Grubera w Po-

ocku; filologi acisk O. Maurycy Pooski, profesor zarazem

greki w gimnazyum; filozofi O. Buczyski, a w zastpstwie jego

O. Pawe Ciechanowiecki, wreszcie wykady religii, dogmatyki i etyki,

miewa O. Piotr Jacobs, profesor Wincentego Pola; historyi po-

wszechnej i geografii naucza O. Jerzy SchneiUn; francuzkiego j-

zyka O. Jan Oeillard; o polskim ani wzmianki. Liczba suchaczów

filozofii bya znaczn 130— 150, dostarczay ich nietylko ssiednie

gimnazya w Brzeanach, Buczaczu, Stanisawowie, ale i dalsze np.

Podoliniec. Tu take koczyU kurs filozofii klerycy z zakonu Je-

zuitów, Bernardynów, Dominikanów^, Beformatów, Cystersów, a na-

wet Bazyhanów, znajdujc umieszczenie i opiek w kolegium. Gi-

mnazyastów bywao zawsze wyej 300, Tarnopol zyskiwa na tem

niezmiernie, porós w nowe domy, gospody studenckie, wiele te

szlachty, osiadszy dla edukacyi synów w miecie, pobudowao so-

bie dworki; w ten sposób powstaa ulica Paska i inne okalajce

kolegium, na którem dawniej koczyo si miasto.

Wspomniaem wyej, e rozporzdzeniem cesarskiem 18 h-

stopada 1827 r. prowincya mianowany dyrektorem gimnazyum;

w dzie urodzin cesarskich 12 marca 1828 r. nastpio uroczyste

przy licznym zjedzie szlachty, oddanie dyrektorstwa przez starost

Lindemanna w rce prowincyaa Loefflera ^). Odtd vice-dyrekto-

rem by kadorazowy rektor.

Nie dugo potem 27 stycznia 1829 r. umar jenera zakonu

Alojzy Fortis; na kongregacy jeneraln, zwoan na 29 czerwca

t. r. do Rzymu, udali si, otrzymawszy za porednictwem ksicia

*) Annal. Gol. Tarnop. 1828 r. Dla podtrzymania ducha pobonoci wród
modziey prosi O. Landes rektor starowiejski gubernium o pozwolenie na

miedziorytni, aby wyciska na niej pobone obrazki. Gubernium dnia 23 maja

1826 r. pozwolio na ni, ale aby toczono obrazki w kolegium tarnopolskiem,

pod odpowiedzialnoci prowincyaa i bezpatnie. Kady obrazek musia otrzy-

ma aprobat od gubernium, r. 1828 posano po ni 73 obrazków witych, gu-

bernium kazao zmieni 14, odrzucio 12, reszt zatwierdzio, (Acta Prov. Galie.

V, nr. 42; VII, nr. 57).
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Metternicha pozwolenie cesarskie ^), prowincya i obrani na kon-

gregacyi prowincyonalnej 11 kwietnia w Tarnopolu deputaci, 00.

Landes i Antoni Korsak; podczas ich niebytnoci rzdzili vice-

prowincya Leopold Ghludziski i vice-rektor Jakób Pierling.

Z powodu » pierwszej w Europie* cholery 1830 r. wczeniej

rozpuszczono i o 21 dni póniej, zwoano szkoy. Z studentów

w miecie zapad na ni tylko jeden, miano go za umarego i ju
stolarz bra miar na trumn, gdy chopczyk otworzy oczy i przy

starannej opiece wyzdrowia.

Rewolucya Hpcowa w Francyi 1830 r. rozproszya tamtej-

szych Jezuitów, wic dawni biaoruscy Ojcowie: Richardot, Nizard,

Orowski i Piotr Szychowski, znaleli w Tarnopolu schronienie

i prac. Take fundator romanowskiego kolegium, senator lUski,

po wybuchu polskiego pow^stania, osiad na czas duszy w tarno-

polskiem kolegium na dewocyi, a suc do mszy w., na sowa
kapana; Introiho ad alare Dei, odpowiada: Ad Deum qui laetificat

senecfuem meam, zamiast juvenntem, na co, jak twierdzi, biskupie

mia pozwolenie. Senator ten obecnym by wraz z obywatelstwem,

urzdnikami cywilnymi i wojskowymi na 40-letnim jubileuszu pa-

nowania Franciszka I, obchodzonym 1 marca 1832 roku w auU

szkolnej przemow niemieck prowincyaa Pierhnga jako dyrektora,

piewami modziey przy odgosie muzyki, hymnami i wierszami

na cze jubilata, 10 studentów w aciskim, greckim, francuzkim

i polskim jzyku ^). Po hymnie Got erhalte Franz den Kaiser, udano

si na msz w. i solenne Te Deum do kocioa.

Dnia 26 grudnia 1832 r. witao kolegium, witay szkoy wiel-

kiego zakonu przyjaciela i dobroczyc, Samuela Stefanowicza, nie-

dawno na arcybiskupstwo ormiaskie lwowskie posunitego.

Niema ulg dla Jezuitów byo przeniesienie si Ankwicza

na archikatedr prazk. Józefiskiem wychowaniem i wyniosoci
charakteru by im zawsze cikim, a w pierwszych latach dokuczli-

*) Acta Prov. Galie. VIII, nr. G7. Metternich 14 marca 1829 r. do pro-

wincyaa, list prywatny.

') Wydano je we Lwowie p. t. Das vierzigste Regierungsjahr Seiner Ma-

jestat des Kaiser Franz I, gefeiert ani ersten Miirz von der unter der Leitung

der Gesellscliaft Jesu stehenden, philosophischen und Gimnasial-Lehranstalt in

Tarnopol. Trzy ody w nieinieckiin, polskim, greckim, dwie w aciskim, dwie

w francuzkim jzyku.
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wym *). Wizytujc dyecezy, zwiedzi dwa razy, 4 czerwca 1824 r.

i 29 maja 1827 r., kolegium i szkoy, zadowolony by z naleytego

przygotowania parafii tarnopolskiej do bierzmowania katechiza-

cyami Jezuitów, i jako dowód swego uznania, przyj zaproszenie

na obiad. Czu jednak, e im si naprzykrzy wielokrotnie. Wic
krótko przed wyjazdem do Pragi, przyby 3 lipca 1833 r. z poe-
gnaniem do Jezuitów. Po obiedzie, zgromadzonych w refektarzu

Ojców przeprosi uroczycie »za wszystkie przykroci, jakie mo-
gem wam wyrzdzi «, egna go i prowincya Pierling we Lwo-
wie, »czy mi przebaczacie, zagadn Ankwicz, jeeli co przeciw

wam zawiniem? Ale po co to: jeeli; czy mi z serca przebacza-

cie co przeciw wam zawiniem ?« i pomimo upewnie wzruszonego

t pokor prowincyaa, trzy razy powtórzy pytanie i to wobec
suby pokojowej *).

Byo i to swego rodzaju wyomem w józefinizmie, bo arcy-

biskup tem wanie dokuczy Jezuitom, e stosowa do nich zbyt

cile józefiskie przepisy, przyzna e pobdzi, a na znak swej

askawoci, przychyli si do proby O. Rinna, wybornego malarza

szkoy wiedeskiej, aby móg zdj jego portret. Uradowany nim,

pokazywa go arcyksiciu i tym, którzy z poegnaln wizyt do
przychodzili.

Poniewa z powodu otwarcia kilku nowych domów da si
uczu brak ksiy do uczenia w szkoach, przeto wyznaczy pro-

wincya Pierhng w sierpniu 1833 r. piciu kleryków magistrów do

nadzoru w^ konwikcie (o którym niej) i do prowadzenia klas ni-
szych, co si potem corocznie powtarzao.

Ledwo si szkoy po feryach zebray, dnia 3 wrzenia t. r.

przyby podany Jezuitom go, jeneralny gubernator arcyksi
d'Este 2) i po zwykych uroczystociach przyjcia, popsutych troch

*) Arcybiskup Ankwicz, » pasterz gorliwy ale bez przywizania do narodu.

Polaków nie cierpia za ojca (powieszonego przez lud w Warszawie 1794 r.\

otacza .si Niemcami i lubi mówi po niemiecku. Zwierzchnik surowy, pod-

niós karno w duchowiestwie. Rzuci Polsk i przeszed do obcego kraju, do
Pragi na arcybiskupstwo bogatsze i wietniejsze«. (Schneider. Encyklop. Ga-
licyi I).

»j Annal. Gol. Tarnop. a. 1833.

^) Ten sam co 1809 r. jako dowódzca wojsk austryackich, odby kompa-
ni przeciw Polakom w ksistwie warszawskiem i zaj Warszaw 23 kwietnia.
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niepogod, zwiedza nazajutrz przez trzy godziny kolegium, kadego

Jezuit w jego celi, wypytujc o imi, ojczyzn, studya i zajcie,

szkoy, muzea naturalne i fizyczne, staraniem i wyrobami O. Cy-

towicza znacznie w^zbogacone. Te mu si wielce podobay, wic
podarowa im wasny swój zbiór monet i medali »na powikszenie

waszych zbiorów*. Odchodzc, rzek do zebranej modziey: » ciesz

si niezmiernie, e pod tak dobr i troskliw zostajecie opiek«.

Przyjmujc od rektora Gytowicza zaproszenie na obiad, upewni

go, e »mu nader mi ta wizyta tarnopolska; zawsze was ceni-

em, ceni jeszcze wicej, bo czem jestecie i czego chcecie, pozna-

em dokadnie < i powzi zamiar otwarcia szkó jezuickich we
Lwowie i w tym celu zaprosi prowincyaa do tego miasta.

Uda si tam O. Pierhng z O. Rinnem. W toku rozmowy,

chwali arcyksi trafno portretu arcybiskupa i dobry pendzel

O. Rinna, on za w caej prostocie: » Pozwól Arcyksicia Mo,
to i ciebie wiernie odmaluj «. Pozwoli i dwa razy po pó godziny

pozujc malarzowi, rozmawia tymczasem z prowincyaem o spra-

wach zakonu ').

Pomylny rok 1833 zakoczono kupnem kawau lasu Gaje

pod wil i folwark za 925 zr. z jamuny, ofiarowanej przez sio-

str O. Piotra Jacobs'a, zamieszka w Brukseh. Zato nastpny

rok 1834 peen by niepokojów i udrcze dla tarnopolskich Je-

zuitów.

§. 66 Spiski polityczne studentów tarnopolskich, ledz-

twa i wyrok. 1834 1835.

Po upadku listopadowego powstania i rozbiciu zbrojnego ru-

chu, » zemsty ludu* partyzanta Józefa Zaliwskiego 1833 r., przy-

Polsfy pisarze oddaj;\ hod jego osobistym przyrniotoin, ale nie przebaczaj mu
obojtnoci czy saboci niedarowanej, któr okaza 1846 r., dopuszczajc do

rzezi galicyjskiej.

*) Annales Col. Tarnop. a. 1833. O. Rinn przekopiowa portret arcyksi-

cia kilka razy: kopia jedna w uniformie austryackim znajduje si w zakrystyi

kocioa jezuickiego we liWowie; druga w zakrystyi kaplicy Sióstr Serca Jezu-

sowego (Sacre-Coeur) we I.wowie. Jezuici sdeccy maj portret tego arcyksicia

w mundurze jeneraa wgierskiego, pendzla O. Rinna.
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paconym mierci kilkunastu najmielszych partyzantów, a jego

kilkuletniem wizieniem w Kufsteinie, sowem, po dobie zbrojnych

powsta, nastaa doba spisków demokratycznych przeciw zabor-

czym rzdom, ale i przeciw szlachcie, której przypisywano upadek

powsta i ruchów zbrojnych ^).

Kierowa nimi najprzód emigracyjny komitet narodowy w Pa-

ryu, potem od 1834 r. »centralizacya towarzystwa demokratycz-

nego « z siedzib do r. 1840 w Poitiers, potem w Wersalu; od

marca 1848 r. do hpca 1849 r. w Paryu, odtd za do 1862 r.

w Londynie. Gromada emigracyjnych emisaryuszów zarzucia sie

propagandy rewolucyjnej ogólno-europejskiej take w Gahcyi. Dziki

temu powstaa we Lwowie ju 1833 r. tajna »loa wglarzy pol-

skich <^, a jako jej zwizki pomocnicze: » Stowarzyszenie ludu pol-

skiego « pod przewodnictwem Hugona Winiowskiego i Adolfa Da-

wida i » Towarzystwo wzajemnej pomocy «. Przyjaciele »ludu pol-

skiego « mieh »zbór ziemski «, jeden w Krakowie, drugi we Lwowie
i ten ostatni, (Smolka, Teofil Winiowski, Tomasz Rajski i Maryan

Dylewski, gówni jego dziaacze), zwróci si w pierwszym rzdzie

do modziey z propagand ksiek przez rzd austryacki zakaza-

nych, drukowanych wrzekomo za granic, istotnie za w drukarni

bibUoteki Ossoliskich we Lwowie.

Rzd galicyjski jak zrazu okaza si pobaliwy powstaniu

polskiemu przeciw Rosyi, tak przez szpary patrza na emigrantów

i ich roboty. W miar niepowodze polskich, a nacisku cesarza

Mikoaja, stawa si surowszym, ale jeszcze w zimie 1831 r. gu-

bernator ksi Lobkowitz zaprasza do siebie znakomitszych wy-

chodców nawet na urzdowe przyjcia, a w dzie imienin cesarza

przyj obok przedstawicieli szlachty galicyjskiej, przedstawicieli wy-

chodców, w^ których imieniu przemawia Micha Czacki, dzikujc
za doznan opiek. Po ulicach Lwowa uwijaU si powstacy w mun-

durach, na dzielnych koniach, roztrcajc austryackich piechurów;

inni przejedah si po kraju swobodnie, bawili si i hulah po

dworach i w stoUcy w najlepsze, uwielbiani przez » uprzejme Ga-

licyanki«.

*) Z przeszoci Galicyi 1772—1862 roku napisa Stanisaw Scinur-Pe-

powski, Lwów 1895, rozdzia VIII, i^artyzanci str. 327—351. — Limanowski.

Stuletnia walka, Lwów 1906.
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Ale ju 1832 r. na ponowne nalegania Mikoaja, ksi Lob-

kowitz zosta odwoany, arcyksi Ferdynand d"Este jako guber-

nator cywilny i wojenny reprezentowa rzd w Galicyi, w istocie

za rzdzi prezydent gubernialny baron Krieg von Hochfelden, typ

urzdnika austryackiego z owych czasów, podczas gdy rzeczywist

komend nad wojskiem (30.000) dziery jenera von Langenau.

Sianie niezgody i nienawici midzy szlacht a ludem, Kriega byo
dzieem, a pomagali mu dzielnie starostowie w gucie Kazimierza

Milbachera lwowskiego i Breinla tarnowskiego. Nad porzdkiem w sto-

Hcy czuwa jednooki Sacher-Masoch, dyrektor policyi. Z zmian osób

nastaa zmiana w systemie rzdzenia; szpiegostwo, donosy, poH-

cyjno-wojskowe rewizye, areszta, przewleke ledztwa, surowe wy-

roki i kary spaday na politycznych przestpców, a byli nimi nie-

tylko powstacy przeciw Rosyi, agitatorowie i spiskowcy, ale kady
patryota, a nawet » podejrzany « tylko o nielojalne uczucia').

I tarnopolskie gimnazyum nawiedzone zostao patryotyczn

propagand. Ju 1832 r. krzewi j niejaki Lipczyski, wieo przy-

byy z Srzean, suchacz filozofii, a to tem mielej, e pozorn
pobonoci zyska zaufanie u profesorów. W listopadzie 1833 r.,

a wic wnet po upadku powstania Zaliwskiego, zjawia si tame
inny emisaryusz, niejaki Michalski, który suy wojskowo w listo-

padowem powstaniu, tua si po Francyi i od komitetu narodo-

wego w^ysany zosta jako ajent do Galicyi. Zowi on w tarnopol-

skich szkoach czterech chopczyków z VI klasy i wtajemniczywszy

ich w patryotyczn prac, poleci im, aby w tym kierunku dzia-

ali dalej, gdy Polska powsta musi i dlatego na przysz wiosn

(1834 r.) naley zrobi rewolucy. Niebawem puci si na dalsz

po Galicyi wdrówk. Jeden z wtajemniczonych, Aleksander Sie-

mieski, wygada si z tem przed prefektem szkó 0. Lange, który

czy to uwaa spraw za bah, czy te wyczekiwa a si rozwi-

nie wyraniej, milcza do czasu. Ale ów chopczyk podczas wit
Boego Narodzenia opowiada to przed swoim ojcem, urzdnikiem

w Brodach. Ten bojc si odpowiedzialnoci, a moe z gorliwoci

urzdniczej, doniós o wszystkiem prezydentowi gubernialnemu Krie-

^) Tame str. 330, 3GS. Biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego,

który sam jeden z biskup(')W stan;\l otwarcie po stronie powstania, internowa

rzd austryacki na danie Rosyi do Opawy, gdzie te ten biskup umar 1851.
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gowi, ten za uwiadomi starost tarnopolskiego, o wrzekomych

agitacyach politycznych i zawezwa go, aby porozumia si z pre-

fektem 0. Lange, tych agitacyi wiadomym. Zaniepokojony tem pre-

fekt zoy swój urzd w rce prowincyaa, który zamianowa na

jego miejsce O. Browna. Mieli si z pyszna Jezuici tarnopolscy, e
dozwalaj swoim uczniom spiskowa przeciw Austryi: doszo do

tego, e prowincya w obszernym memoryale do cesarza, broni

ich musia przed zarzutem nielojalnoci, albo niedostwa *).

Dopiero na owych nieletnich przestpców politycznych, urz-
dzono formaln obaw. Dnia 19 kwietnia 1834 r. rano o 4 godzi-

nie otoczono wojskiem 10 podejrzanych gospod studenckich; wy-

wleczono pic modzie z óka i dalej przetrzsa najskrupulat-

niej kuferki, szafy, suknie, sienniki. W kuferku Kahksta Orow-
skiego znaleziono wiersze patryotyczne dzisiaj niewinne, ale wten-

czas zbrodnicze i broszury, które pochodzi miay od onego emi-

saryusza Michalskiego. Winnym on by jeszcze w tem, e, jak by
zawsze serca litociwego, nalea do tych, którzy uwizionemu na

rozkaz Kriega, koledze swemu Siemieskiemu ofiarowaU skadk
pienin dla ulgi cierpie wizienia. Aresztowano go wic wraz

z Aleksandrem czyskim, Erazmem Korytowskim, Izydorem Pio-

trowskim i jedenastu innymi studentami, zabranymi z rónych
gospod.

Po pierwszem przesuchaniu wypuszczono piciu na wolno,
reszt za, midzy nimi Kaliksta, osadzono najprzód w domowym
areszcie, pod stra onierza z bagnetem, potem zamknito w bru-

dnem wizieniu miejskiem, nareszcie odstawiono do koszar na

zamku, dano mu, jakby wielkiemu zbrodniarzowi cel wizienn,
zamykan na dwa spusty; onierz z nabitym karabinem sta jeden

wewntrz ceh, a drugi pod oknem. Wypuszczano modego winia
tylko do ledztwa, które prowadzi z niezmiern gorUwoci komi-

sarz cyrkularny Czech Ziwna. Wszystkie biegania, proby i stara-

nia matki byy bezowocne; zaledwie jej, i to na chwil przy wiad-
kach, syna oglda dozwolono.

Szkolny kurs letni mia si ku kocowi, na wstawienie si
prefekta szkó, O. Browna, pozwolia nadworna komisya nauk zda-

wa modemu winiowi egzamin. Prowadzono go wic pod eskort

') Ar Ir. Prov. Galie. XIII, nr. 279.
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czterech onierzy z nabit broni z zaniku do kancelaryi prefekta.

Egzamin wypad znakomicie. Wreszcie dnia 1 wrzenia puszczono

jego i kolegów na wolno, gdy, jak brzmi dekret prezydenta

Kriega »jedyn przyczyn ich uwizienia byy stosunki z niejakim

Michalskim. Sd kryminalny nie uzna si kompetentnym do sdze-

nia ich, nie zasuyli nawet na wizienie «. Trzech jednak, nie wiem

ju których, jako wicej podejrzanych wykluczono ze wszystkich

szkó w Galicyi, ale i tym, których po kilkumiesicznem ledztwie

puszczono na wolno, wzbroniono koczy nauki w Tarnopolu.

Podczas ledztwa z studentami, syn hr. Jana Dzieduszyckiego,

nastraszony przez komisarza iwna wygada si, e patryotyczn

jak zakazan ksik otrzyma od profesora swego O. Franciszka

Kiejnowskiego; istotnie za mia j od swej matki Ludwiki z Po-

tockich. Ta dowiedziawszy si o pomyce syna, udaa si osobicie

do iwny, przyjmujc na siebie odpowiedzialno za ten czyn ka-

rygodny. Nie uwierzy jej iwna, ale wezwawszy pisemnie 00.

Kiejnowskiego i Buczyskiego, pyta ich, czy to prawda, e stu-

denci na przechadzce po lesie w ich obecnoci piewali patryo-

tyczne zakazane pieni ? Odpowiedzieli jak byo, e przed dwoma
laty piewali dwie pieni, ale takie, które wtenczas nietylko pie-

wano, ale które muzyka wojskowa publicznie grywaa, bez adnego

protestu ze strony wadz.

Nie dosy tego. Podczas przedstawie podrónego kome-

dyanta w le owietlonej jakiej izbie, wszcz si tumult z tego

powodu, e ci co w ostatnich rzdach, nie mogli widzie dobrze,

co si na scenie dzieje. Kilku studentów .szepno muzyce, aby dla

zaegnania rozruchu zagraa patryotyczn pie. Zbrodnia nie lada.

iwna wytoczy ledztwo i trzech studentów skaza na 8- dniowe

uwizienie z postem i wygnanie z szkó. Prezydent Krieg zagodzi

wprawdzie wyrok, bo uwizienie zamieni na karcer szkolny przez

24 godzin, jednego uwolni od wydalenia ze szkó, dwom innym

pozwoli wnie rekurs do Wiednia, ale zato Jezuitom, listem do

prowincyaa, wyci surow repremend: »Z tarnopolskiego procesu

o tumult polityczny, z boleci przekonalimy si, e zasady po-

wierzonej wam modziey pod wzgldem politycznym bardzo si

wyrodziy, gdy dowiedziono, e wielu waszej akademii u zniów

uczestniczyo w rozruchu. Chocia co na karb modzieczej po-

choci i agitacyi przewrotnych przybyszów policzy naley, to jed-
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nak pewna, e gdyby bya dobra wola i zgoda profesorów, toby

ze nie bvo mogo isk prdko i tak gbokicli zapuci korzeni

i tak si rozszerzy.

» Polecamy wic dyrektorom studyum filozoficznego, rozkaza

podwadnym profesorom, aby wpywajc nauk i karnoci jak naj-

gorliwiej, wpoili w powierzon sobie modzie zdrowsze zasady «
*)•

Zrozumia prowincya Pierling, e cios wymierzony przez

Kriega, co prdzej odeprze naley. Wic wykazawszy mu bezpod-

stawno zarzutów, zaniós aob najprzód do arcyksicia d'Este,

bawicego w Siedmiogrodzie, a otrzymawszy od niego list peen

szacunku i dobrej otuchy, pospieszy do Wiednia, wytómaczy si

w podanym memoryale przed cesarzem i wielowadnym ksiciem

Metternichem, z czynionych zakonowi zarzutów nielojalnoci ^). Wy-
nik by ten, e Metternich zgani niewczesn gorliwo prezydenta

Kriega, a cesarz w duszej rozmowie z prowincyaem, nietylko nie

wspomnia sowem o tarnopolskich wypadkach, ale otworzy mu
swój zamiar wprowadzenia Jezuitów do niemieckich krajów koron-

nych, a nawet do stoHcy pastwa.

Inne jednak byy zapatrywania ministra spraw wewntrznych

hr. Sedlnitzkiego. Z jego zdaje si natchnienia prezydent Krieg wy-

pisa nagan Jezuitom i zada pomimo uwolnienia studentów od

winy i kary, wygnania 00. Kiejnowskiego i Buczyskiego z Galicyi

i usunicia ich od katedry profesorskiej naw^et w stKdium domesti-

cnm. Temu opar si prowincya, a rzeczonych Jezuitów przeniós

do kolegium w Nowym Sczu. Nie podobao si to Kriegowi,

i 29 listopada 1829 r. ostrzeg prowincyaa, e O. Kiejnowskiego

moe zostawi w Sczu na kaznodziejstwie, tak jednak, eby ka-

zania sw^e pisa i oddawa do cenzury zakonnej, ale O. Buczy-

skiego niech usunie od katedry teologicznej, w przeciwnym razie

on » doniesie do wyszej wadzy «. Wic prowincya poleciwszy ar-

cyksiciu Ferdynandowi kilka spraw waniejszych, poruszy i t,

na co odebra odpowied arcyksicia 30 grudnia 1834 r.: »ja z mej

strony nie mog nic mie przeciw przeznaczeniu jednego (O. Bu-

czyskiego) do studium domesticum, drugiego do kaznodziejstwa* ^).

Pozostali tedy obydwaj w Sczu.

») Acta Prov. Galie. XIII, nr. 115. — Annal. Gol. Tarnop. a. 1834.

«) Tame nr. 279.

3) Tame XIII, nr. 216, 247.
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Jeszcze nie koniec dokucza. Do Tarnopola przybyli z Fran-

cy i 1832 r. 00. Menet i Nizard, dawali rekolekcye w francuzkim

jzyku raz w sali pukownika Narboni, drugi raz w nowej zakry-

styi. Znalaz si jaki zbyt gorliwy patryota austryacki, który prze-

krciwszy nazwiska, doniós do ministra Sedlnitzkiego w Wiedniu,

ze zjecha do Tarnopola gony z przewrotnych doktryn ks. de la

Mennais z ks. Lazardem i obydwaj miewali podejrzane kazania

francuzkie u pukownika dla szlachty i wojskowych. Z Wiednia po-

lecono vice-gubernatorowi wojskowemu we Lwowie, jeneraowi de

Langenau, zbada co w tern prawdy i donie. Gdy wic z po-

cztkiem listopada 1834 r. prowincya bdc we Lwowie, zoy
wizyt jeneraowi, ten wziwszy go do osobnego pokoju, zapyta

tajemniczo o ks. de la Mennais i jego kazania. Opowiedzia pro-

wincya jak byo i na tem sprawa si skoczya.

To znowu starosta wadowicki w licie goczym za zbiegiem

z wizienia Kazimierzem Kowalskim, obwinionym o liczne kra-

dziee, nazwa zbiega Jezuit. List obiega po dominiach cyrkuu

wadowickiego. Prowincya w te tropy zaniós protest do gubernium

i da odwoania oszczerstwa, bo w caym zakonie Jezuity tego

nazwiska nie byo *). Prezydent Krieg zada wyjanie od staro-

sty, ten za tómaczy si nieuwag przepisywacza kancelisty, który

sowo Inuisit Kowalski, przeczyta Jesui i tak napisa, ale roze-

sa natychmiast cyrkularz prostujcy bd w licie goczym, z po-

chwaami dla zakonu i dodatkiem, e wszyscy kancehci i kady
z osobna, otrzymaU za ten bd surow nagan.

Nowe utrapienie z nowym rokiem 1835. Dosy yczliwy Je-

zuitom starosta Lindemann, cign razem z nimi nieask Kriega

i prosi o przeniesienie. Na jego miejsce przyby faworyt i pomo-

cnik Kriega, Józef Karol Sacher i daleje podejrzywa, ledzi au-

stryack lojalno Jezuitów. Znalaz kto w lesie zgubiony przez

jednego z modszych ksiy, pamitnik Sylwiusza Pellico, gon
w owe czasy ksik p. t.: 3Ies prisons^ moje wizienie w Szpil-

bergu, z piecztk czy nadpisem » naley do biblioteki konwiktu*

i odda do cyrkuu. Sacher uwaajc t ksik jako niebezpieczn,

bo zohydzajc rzd austryacki, odesa j do gubernium z komen-

tarzem przeciw Jezuitom. Ale tam uznano ksik za wcale do-

») Acta Prov. Galie. XIII, nr. 238.
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br, pozwolon przez cenzur i odesano starocie, ale take z komen-

tarzem. Odtd by ostroniejszym i uprzejmiejszym dla Jezuitów.

Zmartwia ich niepomau mier cesarza Franciszka I dnia

2 marca 1835 r. Bd co bd by on dla nich dobroczyc wielce

askawym, wic urzdziH mu czterodniow^e wspaniae egzekwie

w kociele i auli szkolnej, goszc jego pochway, a swe ale w 3

kazaniach aobnych, w niemieckim, polskim i wgierskim jzyku,

sta bowuem w^ Tarnopolu zaog puk huzarów; w aciskich

tekstach Pisma w. umieszczonych na piramidach, po 4 rogach ka-

tafalku, przedstawiajcych Koció, Europ, Galicy i zakon; w ele-

giach, odach, eklogach, alach, trenach i kantatach niemieckich,

greckich, aciskich, polskich i francuzkich, które ogoszono dru-

kiem *) i ofiarowano arcyksiciu d'Este, cywilnym i wojskowym dy-

gnitarzom, a take przedniejszej szlachcie.

W kilka miesicy potem d. 10 wrzenia umar w sile wieku

lat 49, parahem tknity proboszcz miejscowy ks. Stanisaw By-

kowski, szczery zakonu przyjaciel i zgodny ssiad. Uczci pami
jego pikn, od serca mow aobn, dzielny kaznodzieja 0. Po-

oski. Probostwo obj katecheta szkó normalnych ks. Bazyh Or-

tyski, niemniej yczliwy jak poprzednik.

aoby przeplataa rado z przybycia arcybiskupa ormia-
skiego Stefanowicza. Na jego cze odegraU konwiktorzy 28 maja

molierowsk komedy: Le Bourgeois Gentilhomme (mieszczanin szla-

chcicem), i tragedy Racin'a Athalic. Reyserem by O. Menet, ko-

chajca si w francuzczyznie szlachta nie szczdzia jemu i akto-

rom pochwa.

§. 67. Kongregacya maryaska w szkoach tarnopol-

skich. — Odwiedziny zacnych goci. — Rozwój szkó
wedug Ratio studiorum. - Waniejsze wypadki Roz-

prószenie. 1830—1848.

Nowy cesarz Ferdynand I » dobrotliwy «, lubo w sile wieku

(mia 42 lat), ale nerwowy, zacinajcy si nieco w mowie, osobi-

*) GeffUilo der Gesellsciaft Josn boi dem Hinscheiden weiland Seiner Ma-
jestat Franz I Kaisers von OesLerreich, 1835, w 4-ce, str. 46.
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ste rzdy ojca przela w grudniu t. r. na przyboczn rad, któr

skadali sdziwy arcyksi Ludwik, arcyksi Franciszek Karol,

ksi Metternich i hr. Kolów rath. Nie trudno teraz byo arcyksi-

ciu Ferdynandowi d'Este, wyjedna znany nam ju dekret cesarski

19 marca, pozwalajcy na wprowadzenie Batio sudiorum do szkó

jezuickich, w czem utorowa mu drog jenera zakonu O. Roothaan

homagialnym listem do cesarza Ferdynanda.

Jeszcze przed wyjciem marcowego dekretu, uwiadomiony

o tem prowincya Pierling wyznaczy dnia 2 maja 1836 r. komi-

sy, zoon z 00. Szczepana Zaleskiego, Hawryowicza, Browna

i Rafaa Markijanowicza, do uregulowania filozoficznego studyum

i klas gimnazyalnych w Tarnopolu. Wiadomo, e JRatio studiorum,

t. j. jezuicki system nauk, uoony zosta przez komisy szeciu Je-

zuitów rónych narodowoci, wyznaczonych od jeneraa Aquavivy

1583 r., a zatwierdzony przez VII jeneraln kongregacy. Tego sy-

stemu nauk trzymaU si Jezuici przez dwa blizko wieki, bo a do

chwili kasaty w swych licznych akademiach i szkoach. Z kocem
XVIII wieku rozszerzony zosta w wiecie uczonym zakres umie-

jtnoci cisych i przyrodniczych, a nadto w wieku XIX zakres

historyi powszechnej i narodowej literatury. To te ju biaoruscy

Jezuici wprowadzih do szkó gimnazyalnych wykady powyszych

nauk, a pierwsza kongregacya jeneraln, odbyta po przywróceniu

zakonu w Rzymie w lutym 18:^0 roku postanowia, aeby Batio

studiorum jeneraa Acjuayiyy zastosowana zostaa do wymaga
czasu i w tym celu polecia jeneraowi Fortis wyznaczenie osobnej

komisyi ^).

Mnogie zajcia jeneraa, zatrudnionego fundacy kolegiów

i domów, uniemoebniay wykonanie reformy. I znowu druga po

przywróceniu zakonu kongregacya (w styczniu 1830 r.) polecia,

*aby R((tio studiorum jak najprdzej do czasów naszych zastoso-

wan zostaa«. Jenera Roothaan odpowiedzia, e przekonany jest

o potrzebie tej reformy, »e jednak niczego w tej mierze uchwa-

la nie wypada, coby pierwej nie byo we wszystkich prowincyach

dowiadczeniem stwierdzone* ^). Nastpnie wyznaczy siedmiu de-

putatów do rewizyi systemu nauk. Praca ta wykoczon zostaa

») Institutum Sor. Jesii, Roinae 18B9. t. I, str. 438.

') Tame, str. 44G.
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roku 1834 i w osobnym druku rozesana do prowincyi. O. Pierling

tedy, skadajc komisy czterecli Ojców w Tarnopolu, odesa ici

do tej zmodyfikowanej ju JRatio studiorum, z t wszelako uwag,
»aby szczegóowo wymienili to, co w niej zastosowanem by nie

moe w obecnych okolicznociach. Uwzgldni te naley i to, co

w innych dobrych szkoach poytecznego wprowadzono, albo coby

wbrew naszemu zwyczajowi ogólnemu, ale odpowiednio do cha-

rakteru i potrzeb tego kraju i wymaga ludzi dobrze mylcych
poytecznem by si zdao « ^).

Mam pod rk te akta Patrum ad studia ordinanda deputa-

toriim. Deputaci odbyli om posiedze. Co do rozkadu przedmio-

tów szkolnych uchwahli: 1) Na studyum filozoficznem w myl Ba-

tionis siudiorum i cesarskiej komisyi nauk wykadane by maj:
teoretyczna i praktyczna filozofia, algebra, geometrya, trygonome-

trya, wcicia koniczne i fizyka, nadto historya powszechna i natu-

ralna; »pierwsza mianowicie jest potrzebn dla sprostowania wielu

bdów nowszych historyków «. Geometry anahtyczn i matema-

tyk wysz pozostawiono jako przedmiot nadobowizkowy dla zdol-

niejszych tylko uczniów. Wyrzucono za z filozoficznego studyum

filologi i nauk rehgii, przeznaczajc dla nich klasy gimnazyalne.

2) Dla klas gimnazyalnych przepisano: nauk religii, jzyki: aci-
ski, grecki, od drugiej klasy poczynajc, i niemiecki, history, geo-

grafi i matematyk. Go do jzyka polskiego postanowiono, e
»majc wzgld na dekret dworu z dnia 22 grudnia 1818 r. od-

rzucajcy projekt inspektora szkó, ks. Zachariasiewicza o nauce

jzyka polskiego w szkoach «, nauka ta nie ma by przedmiotem

obowizkowym, ale, t:ik jak byo dotd, wykadan bdzie pubhcz-

nie dwa razy tygodniowo w godzinach pozaszkolnych^). By to,

mówic tu nawiasowo, pierwszy przykad w Galicyi wykadów pu-

bhcznych literatury jzyka polskiego; miewa je przez lat wiele

O. Jan Markijanowicz. Tego systemu nauk w gimnazyach trzymali

.si Jezuici a do roku 1848, a kadc koron dzieu, wprowadzili,

otrzymawszy na to osobny dekret cesarza datowany 18 czerwca

1836 r. w tym jeszcze roku Sodalitatem Marianam kongregacy

*) Ms. Arciiv. Prov. Pol.

') Ms. in fol. str. 17. Archiv. Prov. Pol.
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maryask do szkó tarnopolskich, a w dwa lata póniej i do szkó

sdeckich.

Nie przyszo to atwo. Juz 1830 r. prowincya Loeffler wniós prob
do cesarza Franciszka o zaoenie Sodalitatis Marianae w szkoach.

Gubernium 1833 roku owiadczyo si przeciw probie, uwaajc
wszelkie stowarzyszenia midzy modzie szkoln za niebezpieczne

politycznie, sodalicy za nadto za zbyteczn, wobec przepisanych

ustaw praktyk religijnych. Arcyksi d'Este pochwala sodalicy,

byle uczniowie nie odwiedzali chorych i ubogich, i byh sodaUsami

tylko na czas trwania nauk. Referent nadwornej komisyi nauk, ks.

proboszcz Buchmajer odda take votum negathum 20 sierpnia

1833 r., popar go kanclerz baron Pillersdorf; obawiano si prze-

sady w pobonoci, jezuityzmu, precedensu niedobrego, a wreszcie

politycznego niebezpieczestwa. Dopiero wic za rzdów Ferdynanda

i jego rady, a za naleganiem arcyksicia d'Este, nadworna komisya

nauk przedoya cesarzowi 28 lutego 1836 r. wniosek o zatwier-

dzenie sodahcyi w szkoach tarnopolskich i w tych tylko, z dwoma
powyszemi zastrzeeniami arcyksicia. Cesarz potwierdzi dnia

18 czerwca t. r. z dopiskiem na marginesie, e wadze rzdowe
naley uczyni odpowiedzialnemi za kontrolowanie tej sodalicyi *).

Erygowano j w szkoach tarnopolskich uroczycie 8 gru-

dnia t. r.; 40 najlepszych uczniów zapisao si do album sodaUsów

Maryi.

Po przeniesieniu si arcybiskupa lwowskiego Ankwicza do

Pragi, zamianowa cesarz 1834 r. jego nastpc ksicia biskupa

trydenckiego Franciszka Ksawerego Luschina. Pobony ten i mio-

sierny praat, widzc ubóstwo i ndz ludu, której nie by w sta-

nie, mimo hojnych jamun, zaradzi, i przekonawszy si, e nie

posiadajc jzyka polskiego, nie bdzie móg speni sumiennie

swych obowizków, prosi cesarza, aby mu wolno byo przenie

si na arcybiskupstwo do Gorycyi, co si te stao 1835 r.; rzdy

jego trway ledwo kilka miesicy. W tym jeszcze roku tarnowski

biskup Franciszek de Paula PLsztek, posunity na arcybiskupi go-

dno we Lwowie, otoczy Jezuitów icie ojcowsk opiek.

Wracajc z wizyty pasterskiej na Bukowinie, dnia 8 lipca

1836 r. przyby do Tarnopola wród odgosu dzwonów, piewu,

*) Chotkowski. Jezuici w Galicyi sir. 87, 88.

JEZUICI w POLSCE. V. ^
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muzyki i huku dzia, witany u bramy owietlonego tysicem wiec

i przystrojonego kwieciem i zieleni kocioa, przez kolegium i mód
szkoln, wadze rzdowe, okoliczn szlacht i miasto. Trzy dni za-

mieszka w kolegium, wybierzmowa przygotowany 12-dniowemi

naukami Ojców lud i studentów, zwiedzi pilnie szkoy, sam egza-

minowa z rehgii, nie szczdzi pochwa i zachty.

Konwiktorowie grali na jego cze francuzk tragedy »Aga-

pit z Preneste«, czternastoletni mczennik za wiar, z czasów pa-

nowania cesarza Aureliusza; rzewna treci i gr wyborn rozczu-

lia do ez arcypasterza i dostojne grono widzów, nie mia sów

dosy podziki dla O. Mennefa i aktorów. Odjedajc poegna

Jezuitów: »nie mam wam nic do polecenia, jak to jedno: wy-

trwajcie «.

Na dzie 7 maja 1837 r. zapowiedzia sw wizyt prezydent

gubernium Krieg. Przyjmowaa wjedajcego ustawiona w szpaler

modzie, zoyh homagium profesorowie szkó w starostwie, gdzie

zamieszka. Rad by z tych honorów, okazywanych zwykle tylko

gubernatorowi. Szkoy zwiedza jako go, ale dokadnie, w kilku

rzeczach da wyjanie, objawi swe zadow^olenie z postpu nauk

w gimnazyum, ale nie podobaa mu si metoda scholastyczna i sy-

stem wykadów filozofii, jako przestarzay, z tem wszystkiem przy-

zna, e szkoy tarnopolskie pod wzgldem nauk nie ustpuj a-
dnym, pod wzgldem moralnym przewyszaj wszystkie w Galicyi.

W tym te sensie zda relacy do gubernium urzdowy wizytator

w listopadzie t. r. starosta Sacher; mniej pomylny rozwój stu-

dyum filozoficznego przypisywa jednak nie systemowi, ale zbyt

czstej zmianie profesorów, w czem mia podobno suszno.

Istotnie, po wprowadzeniu Batio studiorum i wolnoci naucza-

nia 1836 r., szkoy tarnopolskie nabyy rozgosu poza granicami

nawet Galicyi i liczyy przeszo 500 uczniów, a lojalnoci sw,

nauk i dobrymi obyczajami, zasuyy sobie na dwa dekreta po-

chwalne, od gubernium 21 hstopada 1842 r. i od nadwornej ko-

misyi nauk 28 stycznia 1843 r., która te na zapytanie Rady kan-

tonu w Lucernie co do wartoci szkó jezuickich odpowiedziaa, e
szkoy te moralnoci ponad wszystkie inne odznaczaj si. Mimo
to ku zdziwieniu Jezuitów, pierwszy raz po dekrecie 1836 r., zje-

cha na wizyt szkó generalny dyrektor ks. kanonik Raraniecki

i zwiedza je przez tydzie. Powtórzyo si to take 1846 r., ale
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zda o nich tak chwalebn relacy, e zdziwienie Jezuitów zamie-

nio si w zadowolenie.

Podczas rzezi galicyjskiej 18, 19, 20 lutego 1846 r. i kilka

dni potem, wszystko byo w Tarnopolu spokojne. Studenci huma-
nici odegrali 23 lutego dramat niemiecki, nazajutrz komedy pol-

sk, starosta jednak Sacher wywietrzy jakie powstanie, które

miao wybuchn 23 lutego i zarzdzi po cyrkule pohcyjno-woj-

skow obaw na » podejrzanych o spiski «, jak sam donosi do gu-

bernium.

Wytropi ich midzy studentami filozofii, midzy którymi agi-

towa mieli Dymitr Czubaty, Adolf Rozwadowski i krawiec Ma-
teusz Zdunikowski, wic kilkunastu kaza uwizi, od rektora za
Zranickiego zada zamknicia studyum filozoficznego, na które

uczszczao 130 uczniów. mielsi z nich pognaU do Lwowa do ar-

cyksicia d'Este, i upewniwszy go o swej i kolegów lojalnoci, uzy-

skah rozkaz otwarcia kursów filozoficznych; wdroone te przeciw

uwizionym ledztwo nie wykryo nic karygodnego. Puszczono ich

na wolno, a kurs otwarto ^).

Arcybiskup Pisztek, upodobawszy sobie Jezuitów, odwiedzi

ich 1838 r. na dwa zawody; raz 28 lutego dla odprawienia trzech-

dniowych rekolekcyi pod kierunkiem O. Loefflera; drugi raz 12 li-

pca, gdy wraca z wizyty dekanatu koomyjskiego i wtenczas pre-

zydowa egzaminom po klasach i zakoczeniu roku szkolnego tra-

gedy acisk: Hermenegildus Martyr, gran przez retorów i roz-

daniu nagród 15 hpca. Sam piewa dzikczynn wotyw i Te Deum.

Omielony t askawoci rektor Józef Brown, zaprosi go na udzie-

lanie pierwszej komunii uczniom w uroczy.sto Najsodszego Serca

Jezusowego, 6 czerwca 1839 r. Jako przyby w wili dnia tego,

powitany, po zwykych ceremoniach wspaniaego przyjcia, trage-

dy francuzk Maurice, (Maurycy rotmistrz legii tebaskiej i m-
czennik) odegran przez konwiktorów. Po udzieleniu pierwszej ko-

munii w. studentom i wspaniaej swej przemowie do ludu, gdy

uda si arcypasterz do swoich komnat, zasta tam ju zebrane

cae kolegium, a prowincya Markijanowicz, podzikowawszy za tyle

*) Maciszewski. Hist. gimn. tarnop. 93. — Sala. Geschichte des poln.

Aufstandes. Wien 1867, str. 388. - Annal. col. Tarnop. a. 1846.

42*
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ask dla zakonu, ofiarowa mu od jeneraa Rootiaana dyplom przy-

jcia do zasug zakonu, ad merita SocieaiSy bo » innego sposobu

okazania naszej wdzicznoci nie mamy«. — »Ja za sów nie mam,

odpar arcybiskup, wyraenia Wam uznania, czci, wdzicznoci, za

to, cocie w mej archidyecezyi w tych kilkunastu latach zbon
rk zdziaaU. Chtnie tej pracy i zasug waszych wobec Kocioa,

Boga, stan si uczestnikiem «.

Po niadaniu zwiedzi szkoy, przedtem jednak wstpi do ka-

phcy SodaUsów Maryi. Powitany oracy prefekta sodaUcyi, pyta

jakie s warunki przyjcia? Usyszawszy je, rzecze: »a mnie czy

przyjmiecie ?« Rado niezmierna ogarna modzieniaszków, zawo-

aU chórem: » przyjmujemy, prosimy, zaszczyt to dla nas«. I uklk
arcypasterz przed otarzem Niep. Poczcia Maryi i w rce modera-

tora 0. Piotra Hawryowicza, zoy zwyczajne SodaUsów lubowa-

nie. Oni za, gdy w dwa lata póniej w dzie w. Alojzego

(21 czerwca) do kapHcy na naboestwo przyby, ofiarowah mu
jednogonym wyborem, godno prefekta sodahcyi, któr on wdzi-

cznie przyj.

Pierwszy to biskup galicyjski, a bodaj czy nie austryacki,

Sodahs Maryi, a wypadek ten sam w sobie mao znaczny, nabiera

wagi std, e by nowym wyomem w systemie józefinizmu ko-

cielnego, zrobionym cich a mdr prac Jezuitów. Arcybiskup

raz jeszcze 23 maja 1844 r. po wizycie dekanatu tarnopolskiego

zawita do kolegium i erygowa kanonicznie bractwo Niep. Serca

Maryi. Umar z pocztkiem 1846 r. Rektor Zranicki wyprawi wspa-

niae egzekwie z panegirykiem aobnym ^).

") Z wielkiem uwielbieniem wspomina arcybiskupa Pisztka, ormiaski

arcybiskup Izakowicz (f 1902 r.), który za jego czasów alumnem by w semi-

naryum. Cho si jako Czech nigdy po polsku dobrze nie wyuczy, przemawia

zawsze po polsku, chyba, ze obecno arcyksicia zmuszaa go do przemówie-

nia po niemiecku. W sejmie postulatowym przemawia take po polsku, a tam

nawet Polacy odzywali si po niemiecku. Nie mogc osobicie uda si ad li-

mina Apostolorum (podróe biskupów do Rzymu wyszy zupenie z zwyczaju),

przesa sprawozdanie o dyecezyi Grzegorzowi XVI przez swego prokuratora

w Rzymie O. Landesa, asystenta Niemiec przy jenerale, gdzie te wspomina
o zaoonem przez siebie seminarium puerorum. (Mae seminaryum we Lwo-
wie przez ks. Sewer. Morawskiego ogoszone w I roczniku pisma Barcza » To-

warzysz Duchowiestwa kat.«. Tarnopol 1864).
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Dnia 18 wrzenia 1839 r. przyby po drugi raz do Tarno-

pola, na inspekcy brat cesarza, arcyksi Franciszek Karol Je-

zuici urzdzili wspania przy piknej pogodzie illuminacy kocioa,

kolegium, szkó i ogrodu. On za podczas audyencyi danej w sta-

rostwie, na powitanie prowincyaa Markijanowicza i zaproszenie do

kolegium i szkó, odpowiedzia: » przyjd najchtniej jutro rano po

mszy w. o 7-ej. Wiele dobrego mówi mi arcyksi gubernator.

Buduje si dla was konwikt we Lwowie, zaproszony przeze przy-

bd na powicenie kamienia wgielnego «. Pyta potem, » którzy

tu midzy wami biaoruscy Jezuici ?« z nimi rozmawia chwil, ale

'i wszystkich innych zaszczyci krótk rozmow. Zwiedzajc kon-

wikt, cieszy si, e spotka w nim Wiedeczyków, Styryjczyków,

synka nawet swego podkomorzego hr. Sermage. Przeszed do gi-

mnazyum, i tu powita go mow niemieck z wiedeskim akcen-

tem ucze retoryki, Alojzy de Piat; potem uda si do ssiedniej

kaphcy Sodahsów, gdzie uklknwszy przed otarzem pomodh si

chwil, wreszcie w kocu do klasy poetyki, gdzie przyj go aci-

sk od Gustaw de Mossoczy. Wtem pukownik komendant zaogi

przypomnia mu, e czas do wyjazdu, wic arcyksi, wyraziwszy

prowincyaowi zupene zadowolenie, wsiad do powozu i odjecha

do Brodów.

Wnet potem 1840 roku, Tarnopol przeszed drog kupna na

wasno Tadeusza Turkua, który Jezuitom okaza si równie y-
czliwym jak dawny dziedzic, Korytowski. Do dobrodziejów zaliczao

kolegium Michaa Domaradzkiego, pana na l^opyczycach i obywa-

tela tarnopolskiego Macieja Wendlera.

Po otwarciu konwiktu we Lwowie przeniosa si tam 5 li-

stopada 1841 r. kurya prowincyalska, O. Markijanowicz z sekreta-

rzem O. Baworowskim i bratem Mullerem. Zato zamieszkao w ko-

legium 4 kleryków Reformatów, z konwentu rawskiego, uczszczali

na studya filozoficzne i ksztacili si w yciu zakonnem pod dy-

rekcy jednego z Jezuitów. Z kocem roku szkolnego 5 uczniów

wstpio do zakonu Jezuitów, 2 do Franciszkanów, co jako na

owe czasy rzecz nadzwyczajn zaznacza rocznikarz. Rok ten od-

znacza si urodzajami i wielk tanioci chleba; korzec pszenicy

pacono po 1 cwancygierze (70 hi.). W tym wreszcie roku stracili

Jezuici wielk sw w^ród arystokracyi i szlachty protektork, hr.

Pelagi z Rakowskich Stanisawowe Starzesk, pani na Ostrowie
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pod Tarnopolem, i tumnie przybyli na jej pogrzeb w kaplicy

ostrowskiej, któr postawia.

W sam prawie wielki jarmark w. Anny 1843 roku zawitali

mili gocie, mody arcyksi Ferdynand d'Este, syn ksicia Mo-
deny i arcybiskup Stefanowicz. Pierwszy zwiedzi kolegium i szkoy
i obsypa Jezuitów pochwaami; drugi, który co kilka lat wizytujc
miniaturow^ dyecezy (koo 4.000 dusz) zawsze zaszczyca bytno-

ci kolegium, bawi i tym razem dni kilka sicut unus e nostris, bo
te si prowincyaem wiecznym, provinciaUs perpetuus, sam nazwa
i uczestnikiem by zasug zakonu, ad merita Societais admissus.

W tyme roku naznaczony od jeneraa Roothaana wizy-

tator Wincenty Buczyski, zwiedzi kolegmm, zmieni rektora

i 6 innych osób, a w memoryale sw^m poleci kilka mniej wa-
nych spraw do przeprowadzenia w szkoach i kolegium.

Z obawy przed rozruchem chopstwa 1846 r. wyda starosta

rozkaz, aby procesy Zmartwychwstania Paskiego (resurekcy) od-

prawiono, nie jak zwykle w sobot wielk wieczorem, ale w nie-

dziel rano o godz. 6 i to przy licznej asystencyi wojska.

W czerwcu t. r. odczytano w refektarzu ordynacy jeneraa

Roothaana, rozdzielajc prowincy austro-galicyjsk na dwie, jak

to wspomniaem wyej ^).

Rektorem kolegium tarnopolskiego by (od 1845 r.) O. Jan

Zranicki, w^ szkoach jednak uczyli przewanie Niemcy, dla wyka-
dów w tym jzyku. Spokojnie upyn rok 1847 i nastpny, a do

marca.

Rewolucya bowiem lutowa 1848 r. w Paryu szerzya si,

jak poar lasu, po Europie; 13 marca wybucha w Wiedniu; cesarz

Ferdynand nada konstytucy i wolno druku, zezwoli na tworze-

nie si gwardyi narodowych. W dniach 18 i 19 marca tworzono
gwardy we Lwowie, w trzy dni póniej z Gamety lwowskiej do-

wiadywano si o wypadkach w Tarnopolu. Wic i tu » formowano

«

gwardy gównie z studentów filozofii, uzbrojono w stare karabiny,

Antoni Gozdowski pan na Kretowcach, kapitan wojsk polskich, mu-
•strowa j na ogrodach midzy dzisiejsz ulic Mickiewicza i Strze-

leck. Sza patryotyczny ogarn umysy, modzie domagaa si
dzikczynnego naboestwa za nadanie konstytucyi, rad nie rad

») Hist. Col. Tarnop. 1820-1848, autore P. Mauritio Nizard. Ms. in fol.
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rektor Zranicki, porozumiawszy si z starost, zezwoli na nie dnia

22 marca. Ale ju 24 prefekt szkó Jan Baeg, ogosi uczniom

rozkaz z gubernium, aby modzie zachowaa si spokojnie, pod

grob wykluczenia ze szkó, ktoby si way porzdek zakóci.

Dooyli stara i Jezuici, a dopomogy im w tern niewesoe wieci

o upadku powstania (w kwietniu) w Ksistwie Poznaskiem i bom-

bardowaniu Krakowa (26 kwietnia). A tu w poowie maja docho-

dzi ich wie, e 7 t^. m. cesarz Ferdynand podpisa na nich bani-

cyjny wyrok, a nadworna komisya nauk dekretem 12 maja, pole-

cia gubernium dekret w^ykona.

Jako dnia 22 maja nadszed rozkaz gubernialny (datowany

20 maja 1. 45.731j polecajcy starocie Karolowi Sacherowi w naj-

krótszym czasie rozwiza gimnazyum i kurs filozoficzne. Odbyy
si wic 20 czerwca pospiesznie klasyfikacye, a nazajutrz w uro-

czysto w. Alojzego, po mszy w., bez popisu i uroczystoci wy-

dano uczniom absolutorya. Juuentus, tak zwano coroczne sprawo-

zdanie z gimnazyum i studyum filozoficznego, na ten rok nie zo-

staa wydana. Dnia 22 czerwca rektor Zranicki, jako vice- dyrektor

szkó, odda starocie zbiory naukowe i akta szkolne.

W lipcu rozproszyli si Jezuici tarnopolscy w róne wiata

strony; gmach gimnazyalny zamieniono na koszary, kolegium i kon-

wikt oddano w zarzd proboszczowi ks. Ortyskiemu, który je

wynajmowa na pomieszkania i sklepy *). Folwark Gaje z mynem,
browarem i sadem sprzedano za kilka tysicy zr. To co przez lat

blizko 30 rozumna praca stworzya, poszo na marne; nie pierwszy

to i nie ostatni raz wydarzyo si Jezuitom ^).

*) Maciszewski str. 94 - 96.

*) Rektorowie kolegium tarnopolskiego 1820—1848 r.: O. Jan Zranicki su-

perior od 18 padziernika 1820 do 25 stycznia 1821 r. — Jan Lubsiewicz vice-

rektor do grudnia 1821 r. — Stanisaw witochowski prowincya i rektor do

17 wrzenia 1822 r. — Antoni Korsak vice-rektor do 1 grudnia 1824 r. — Sta-

nisaw witochowski prowincya i rektor do 13 czerwca 1825 r. — Tadeusz

Pancewicz vice-rektor do 6 wrzenia 1828 r. — Alojzy Landes rektor do 6 gru-

dnia l':*29 r. — Jakób Pierling do 10 padziernika 1831 r. — Józef Cytowicz

rektor do 22 maja 1836 r.— Rafa Markijanowicz rektor do 6 stycznia 1838 r.

—

Józef Brown do 5 listopada 1843 r. — Maciej Czyhir do 26 padz. 1845 r. —
Jan Zranicki do lipca 1848 r.
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§. 68. Konwikt szlachecki w Tarnopolu, pierwsza jego

doba. — Prace kapaskie i misye Jezuitów tarnopol-

skich. 1820-1848.

Obok kolegium i szkó istnia w Tarnopolu konwikt szla-

cliecki. Pocztek jego ten: W konwikcie poockim ksztacio si
dwóci krewnycti Kajetan i Emil Oskierkowie, suciacze filozofii,

trzeci za Wacaw rodzony bratanek Emila, a syn Bolesawa Oskierki,

uczszcza do syntaksy w Romanowie, gdy ogoszono ukaz bani-

cyjny Aleksandra 1820 roku. Bolesaw Oskierko dowiedziawszy si

o otwarciu kolegium i szkó w Tarnopolu, przywióz tam wszyst-

kich trzech 11 grudnia 1820 r., bez poprzedniego porozumienia si
z superiorem Zranickim. Trudnoci byy wielkie, studyum filozo-

ficzne nie istniao jeszcze; syntaksista Wacaw, nie umiejc po nie-

miecku, nie móg z szkó korzysta; ciasnota miejsca dokuczaa

wszystkim. Ale pan Oskierko nie zwaa na to; »ju ja moich

chopców po nauk do MoskaU z sob nie zabior «. ZostaU wic,

mieszczc si w jednym pokoiku i pod opiek O. Oeillarda brali

prywatne lekcye filozofii i jzyka niemieckiego. Wnet jednak zgo-

sili si rodzice z gahcyjskiej szlachty, z prob o otwarcie konwi-

ktu. Przyjto ich 9 i umieszczono na parterze poudniowego skrzy-

da kolegium w wrzeniu 1821 r., wnet potem wynajto dom Stop-

czyskiego, i za zezwoleniem gubernium z dnia 25 listopada t. r.

otwarto » prywatny dom wychowawczy, Privaterziehungshaus«.

Tak powsta konwikt tarnopolski; pierwszym jego regensem

by 0. Jan Oeillard, pomyle trzeba byo o osobnym domu dla

niego. Poniewa wszystek grunt dokoa by wasnoci 00. Domi-

nikanów, któr jednak administrowa rzd, wic prowincya posta-

ra si najprzód o pozwolenie rzdowe i zatwierdzenie planu bu-

dynku, potem 3 maja 1822 r. rozpocz budow dwupitrowego
gmachu, poczonego wzkim korytarzem z kolegium, podzielonego

na kilkadziesit pokoików, aby kady konwiktor mia swój wasny.
Dla pilnych uczniów, bya to dogodno wielka, ale dla leniuszków

uatwienie prónowania, wic wnet potem urzdzono due sale na

* muzea-, gdzie pod okiem prefekta uczya si wspólnie modzie,
pokoiki za suyy tylko na sypialnie.
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Na wykady uczszczali konwiktorowie do szkó publicznycli,

zajmujc w klasie pierwsze awki. Przez wzgld na nich i na y-
czenie wielu rodziców, prowincya witochowski zaprowadzi w gi-

mnazyum nadobowizkow nauk jzyka francuzkiego w dwóch
kursach, pod kierunkiem O. Oeillarda. On te reyserem by fran-

cuzkiego teatru konwiktowego, a do przybycia O. Mennet 1832 r.,

który go w tem wyrcza i wraz z O. Richardotem, lekcy i fran-

cuzkich uczniom i Jezuitom modszym udziela; francuzczyzna bo-

wiem bya wtenczas i dugo potem w modzie u szlachty galicyj-

skiej. Regens konwiktu i profesor matematyki O. Rafa Markijano-

wicz miewa dla konwiktorów Polaków wszystkich i dla ochotników

gimnazyalnych, wykady jzyka i hteratury polskiej przez szereg

lat (od 1824—1835 r.); wyrczali go potem inni. Grywano te pol-

skie dramata i komedye, i polskiemi ksikami zasilano bibliotek

szkoln, zaoon 29 marca 1824 r. Modzie konwiktowa stanowia

czoo modziey szkolnej przy uroczystociach i festynach; aby,

take i w naukach, starali si o to regens, prefekci muzeum i po-

koi (camerae).

W wewntrznem urzdzeniu konwiktu zachowano wiele z po-

ockiego konwiktu, sawa jego cigna uczniów z innych krajów

koronnych. Midzy nimi by 1828 r. syn barona de Pont, podko-

morzego cesarskiego i radcy kancelaryi stanu w Wiedniu, dwóch

braci hr. Rrandisów z Styryi 1837 roku, dwóch synów pani von

Griendl zamonej wdowy w Gracu. W r. 1840 na 36 konwiktorów

5 byo z Austryi.

Z prac szkoln sza w parze praca kocielna. Wraz z mu-

rami klasztoru, odebra O. Zranicki urzdownie, wobec starosty

i jego komisarzy (19— 23 padziernika 1820 r.) koció podomini-

kaski i zakrysty w zarzd. Proboszcz i parafia » uywali* ko-

cioa, miecili si komor, ale administrowali go Jezuici i odrazu

zaprowadzili porzdek i wystawno naboestw, wic te i pu-

bliczno miejska garna si do wityni, ku wielkiej uciesze y-
czliwego proboszcza Bykowskiego, który z uznaniem powtarza:

» wicej teraz pobonych w kociele w dzie powszedni, jak dawniej

w niedziel*. Kazania polskie mówili zrazu tylko rano, wieczorem

katechizowali. Pierwsze niemieckie kazanie, panegiryk raczej, po-

wiedziane byo na urodziny cesarskie 12 lutego 1826 roku, co si

w nastpnych latach podczas » urzdowych naboestw* powtarzao.
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Od r. 1836 wprowadzono niemieckie kazania pasyjne, ale staych

niemieckich kaza w niedziel i wita nie byo. Zato z wprowa-

dzeniem 40-godzinnego naboestwa w zapusty 1824 r., bractwa

wstrzemiliwoci 1844 r., Niepokalanego Serca Maryi 1843 roku,

w uroczyste wita, weszy w zwyczaj poobiedne (nieszporne) ka-

zania polskie.

Trzydniowe rekolekcye polskie przedwielkanocne w kociele,

najprzód dla modziey szkolnej zaprowadziU ju 1821 r. Potem

dawali je sporadycznie, dla doborowej publicznoci w zakrystyi,

albo w sali jakiej w jzyku francuzkim, a take niemieckim, sto-

sownie do potrzeb lub ycze suchajcej publiki. Nie wchodziy tu

w gr poUtyczno-narodowe pobudki, ale jedynie wzgld ubinam

major Dei gloria, co z wiksz bdzie chwa Bo ? Ludowe re-

kolekcye polskie odprawiono pierwszy raz z powodu jubileuszu,

ogoszonego przez Leona XII dnia 21 maja 1826 r., a e dla wiel-

kiego napywu pobonych, nie wszyscy mogh z nich korzysta,

wic powtórzono je w wrzeniu i w listopadzie t. r. Take w oko-

licznych parafiach, nawet ruskich, na prob proboszczów i we

Lwowie na yczenie arcybiskupa Ankwicza, odprawiono trzydniowe

rekolekcyjne naboestwa. Odtd weszy one w zwyczaj.

Przysya te zrazu arcybiskup Ankwicz wystpnych ksiy
na rekolekcye za kar, ale si od tego rodzaju usugi Jezuici wnet

uwolnili. W 6 konfesyonaach dosiadywah pilnie; 30 potem 40 i 45

tysicy spowiedzi suchali rocznie i przyzwyczaili znaczn cz
wiernych, do czstego przyjmowania sakramentów w^ Przytem wy-

rczaU proboszcza w administrowaniu chrztu w., ostatnich sakra-

mentów chorym, w pokropieniu, czyli pogrzebach ludzi ubogich

i t. d. bez adnego zgoa wynagrodzenia.

ZabraU si te do odnowienia i upikszenia kocioa. Ze ska-

dek zebranych przez O. Pooskiego i aptekarza Fuchsa, który lubo

protestant, sam znaczn sumk ofiarowa, stan (1827— 1833 r.)

murowany ze stuku otarz wielki w. Winc. Fereryusza w stylu woskim,

takie dwa otarze boczne w. Ignacego i w. Ksawerego. Nowy
drewniany otarz, take w stylu woskim, Matki Boskiej Róaco-
wej w poudniowej nawie bocznej, postawiH rektorowie Czyhir

i Brown 1843— 1844 r. Inne otarze- odwieono; pobone panie

ofiaroway wasnej roboty antependya, poduszki, dywaniki; a ju
wiec, lamp, kwiatów robionych i naturalnych do ozdoby nabo-
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estw nie aowano. Lud znosi wosku 720 funtów rocznie, a mie-

szczanie uciwalili coroczn skadk 70 zr. na utrzymanie kapeli

kocielnej i piewu.

Zakrysty podominikask ciasn zajmowa proboszcz, w^ic

rektor Pierling uzyskawszy po dugicli staraniacli w komisyi na-

dw^ornej pomoc z funduszu religijnego w kwocie 626 zr. 34 kr.,

wymurowa 1831 r. po drugiej stronie prezbiteryum (od pónocy),

drug obszern, z oratoryum nad ni, zaopatrzy w szafy i nowe
aparata kocielne; zuyy si bow^iem te, które Dominikanie zosta-

wili. Roku 1843 upomnieli si o nie i przeor ókiewski O. Jakób

Grochowski odebra je, równie jak i naczynia kocielne w^edug in-

wentarza 1820 r. Wnet jednak z ofiarnoci szlachty, pa zwaszcza
i z skadek nabonych sprawiono puszk, kilka kielichów, bielizn

kocieln. Pani von Griendl ofiarowaa ju dawniej kielich srebrny

wartoci 170 zr., ksina Julia Anhalt Koethen przysaa Koskie
czerwone adamaszki, inna nieznana bliej pani z Wiednia, kap,
ornat i dalmatyki biae, jedwabne. 0. Gzyhir, który za rektorstwa

swTgo 1843—1845 r. najwicej si przyczyni do uporzdkowania
kolegium, konwiktu i kocioa, sprawi, take ze skadek, wielkie,

drewniane, zocone lichtarze i relikwiarze. Poboni nie aowali gro-

sza, bo wiedzieli, e go istotnie uyto na potrzeby i ozdob wityni.
Na uroczystoci zakonu w. Ignacego i Stanisawa Kostki,

take na beatyfikacy brata Alfonsa Rodriguez 1825 r. i kanoniza-

cy w. Franciszka de Hieronimo 25—27 grudnia 1840 r., zapra-

szali z celebr i kazaniem arcybiskupów, kanoników lwowskich

i kler parafialny; sami te z kazaniem i spowiedzi na odpusty do

ssiednich parafii chtnie wyjedali. Nawróce nie wiele; ochrzcili

kilku ydów, studenta i onierza 1825 r., dwóch dorosych y-
dów 1846 r. i kilku protestantów, mianowicie studenta Jana Krau-

sego z Brodów, take Wgra skazanego za morderstwa na szu-

bienic.

Podczas cholery, która zjawia si w grudniu 1830, sroya
si przez r. 1831 i pochona w Tarnopolu 1.300 osób, zamknito

z rozkazu starostwa koció; Jezuici miewali w nim msze w., ale

naboestwo publiczne odprawiao si na otwartym placu; dla cho-

lerycznych urzdzono baraki i cmentarz; 21 czerwca rozpuszczono

szkoy, profesorowie na równi z innymi ksimi dniem i noc nie-

H duchown pomoc dotknitym zaraz.
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Sroga zima 1840 r., nieurodzaj 1846 r. w zachodniej Galicyi,

jakby kara za rze szlachty, sprowadzi gód i gst miertelno;

zgodniae tumy cigny do wschodniej Galicyi, szukajc pracy

i chleba, wic u furty kolegium rozdawano im ciep straw.

Stacye misyjne, zrazu parafialne w archidyecezyi lwowskiej,

o których mówio si wyej, lubo samodzielne, przyczone byy

do kolegium tarnopolskiego; od 1836 r. przybya do nich misya

lwowska przy kociele w. Piotra i Pawa. Poczone z zarzdem

parafialnym misye, jako przeciwne instytutowi, zwijaU Jezuici, skoro

tylko w klerze wieckim znaleU nastpców. Tak r. 1840 opusz-

czono stacye w Nadwornej i Fiirstenthalu, ale zato przyjto na y-

czenie arcybiskupa Pisztka, a za pozwoleniem rzdu misy w Mi-

latynie. W r. 1842 oddano dwie ostatnie parafialne stacye w Gu-

rahumorze i Liczkowcach dyecezyalnemu klerowi; zatrzymano tylko

misy Pieniaki.

Oprócz stacyi misyjnych, Jezuici tarnopolscy daU pierwsze

misye ludowe, pod nazw rekolekcyi, z powodu jubileuszu, ogo-

szonego przez Leona XII r. 1826, po rónych parafiach cyrkuu

tarnopolskiego i brzeaskiego z wielkim poytkiem nietylko pol-

skiego i ruskiego ludu, ale i kleru, który si z metod odprawia-

nia rekolekcyi dopiero zapoznawa.

Do Lwowa na kazania jubileuszowe zaprosi sam Ankwicz

tarnopolskich Jezuitów, jak to opowiem niej *).

Na cmentarzu tarnopolskim zoyli swe koci znaczniejsi Je-

zuici biaoruscy. Pierw^szy O, Libory Brock 7, Paderbornu 8 hpca

1826 r., profesor szkó, na suchoty lat 41. Po nim O. Franciszek

Schmitijan z Hildesheimu, profesor humaniorów, take na suchoty,

15 hpca 1828 r. O. Ignacy Zacharewicz, katecheta gimnazyalny,

starzec spracowany, umar 19 listopada 1832 r., a kilka dni póniej

8 grudnia misyonarz niegdy astrachaski, minister kolegium tar-

nopolskiego O. Józef Suryn. W rok potem, 24 grudnia umiera wie-

loletni misyonarz odeski O. Józef Cafasso w 58 r. ycia. Prawdziw
aob okrya Tarnopol i Podole 17 stycznia 1836 r. przedwczesna

mier O. Maurycego Pooskiego w 54 roku ycia, dzielnego ka-

znodziei, misyonarza, ojca ubogich, który ze skadek i jamun wy-

ebranych u szlachty, zaoy w czci i utrzymywa szpital miej-

») Hist. Gol. et Conv. Tarnop. 1820—1848. - Ghotkowski str. 13—23.
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ski, tarnopolski. Wyajany przez jednego z uprzedzonych do zakonu

obywateli, wysucha w milczeniu zarzutów i pogróek, a potem

rzecze: »to dla mnie jamuna, daj drug dla moich ubogich*, i da

hojn, rozbrojony tak pokor szlachcic i zawstydzony troch.

miertelnej niemocy nabawi si ten m Boy na misyach jesien-

nych w dyecezyi tarnowskiej. Za nim wstpili do grobu 0. Jakób

Condrau, Szwajcar, uczony matematyk i przyrodnik w Poocku,

profesor historyi naturalnej w szkoach tarnopolskich, d. 30 kwie-

tnia 1837 r., liczc lat 58; O. Jerzy SchnejUn, Alzatczyk, wiaty

i pobony spowiednik, nabawiwszy si tyfusu przy suchaniu spo-

wiedzi, dotknitej t chorob niewiasty; O. Paw^ Dunin, brat ar-

cybiskupa gnienieskiego, profesor niegdy szkó romanowskich,

potem tarnopolskich umar 1838 r.; O. Franciszek Sienkiewicz mi-

syonarz f 1838 r.; O. Jan Wojszwio niezmordowany misyonarz

w Astrachanie, na Kaukazie i w Galicyi j 1842 r.; 00. Jan Bo-

biatyski, kaznodzieja-misyonarz i Jan Oeillard profesor i edukator

modziey przez lat z gór 30 f 1843 r.; O. Franciszek Cornet,

misyonarz saratowski i bukowiski, profesor francuzkiego jzyka

f 1844 roku; O. Józef Gytowicz uczony przyrodnik i mechanik

f 1846 r.; O. Jan Hrynkiewicz przez 36 lat misyonarz f 1846 r.





ROZDZIA XIV.

Kolegia w Starejwsi, Tycu i Nowym Sczu. —
Niedosza rezydencya w Tuchowie. — Misya

staniatecka. 1821— 1848.

§. 69. Otwarcie kolegium i nowicyatu w Starejwsi 1821. —
Jego dzieje do 1832.

Jeeli byt Jezuitów przyjtych do Galicyi 1820 r. mia by
trway, potrzeba byo jak najprdzej otworzy dla nowicyat. Wic
0. Landes po powrocie z kongregacyi jeneralnej z Rzymu do Wie-

dnia w listopadzie 1820 roku, zachcony przez hr. Saurau, poda
prob do tronu o otwarcie nowicyatu w Wiedniu lub blizko Wie-

dnia. Popara j nadworna kancelarya, a hr. Saurau zanim jeszcze

cesarz wyda swój dekret, poleci biskupom przedoy prowizo-

rycznie stosowne na nowicyat miejsce w Wiedniu lub blizko Wie-

dnia. Przedstawiono cztery, ale decyzy cesarsk otrzyma O. Lan-

des dopiero w sierpniu 1821 r., i ta pozwalaa na nowicyat nie

w Wiedniu lub blizko Wiednia, ale w Galicyi *). Jake to si
stao ?

*) Acta Prov. Galie. I, a. 1821. Relacya O. Landesa, bez daty i adresu.
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Wiemy, e z biskupów galicyjskich, najyczliwszy by im prze-

myski biskup Antoni Goaszewski, do niego wic, niezalenie od

O. Landesa, czy te niespodziewajc si skutku jego stara, uda
si z prob prowincya witochowski, aby tej sprawie da po-

cztek. Uczyni to biskup suplik acisk wprost do Franciszka I

20 stycznia 1821 r. Podzikowawszy cesarzowi za zachowanie Je-

zuitów w Galicyi, powierzenie im szkó i pracy parafialnej w ar-

chidyecezyi lwowskiej, i zato, e poleci otworzy gimnazyum je-

zuickie w Sanoku^), dodaje: »Ale aden zakon utrzyma si dugo
nie moe bez nowicyatu. Syszaem, e Wasza Cesarska Mo przy-

obieca go Jezuitom otworzy. Najdogodniejszem na to miejscem

jest klasztor starowiejski w cyrkule sanockim po 00. Paulinach

pustelnikach, gdzie 12 nowicyuszów i wicej z przeoonymi swymi

atwo znajd umieszczenie. Nikt dotd tego klasztoru nie zajmuje,

a na kilka osób wystarczy, a chocia troch zdezelowany, atwo
da si odnowi hojnoci Waszej Ges. Moci. Pienidze za na re-

paracy daby nie inynierowi cyrkularnemu, ale Jezuitom, dla

oszczdzenia skarbowi kosztów. Oprócz profesorów i nowicyuszów,

jest jeszcze wielu Jezuitów starców, do szkó i pracy parafialnej

dla wieku i chorób ju niesposobnych, dla nich te klasztor staro-

wiejski bardzo odpowiedni. Fundusz za na ich utrzymanie, albo

ze skarbu Waszej Ces. Moci, albo z zebranych jamun bdzie po-

trzebny « ^).

Podobnej treci pismo wystosowa do bawicego podówczas

w Wiedniu gubernatora Hauera. Cesarz bawi w Lublanie, gdzie

od stycznia do maja 1822 r. odbywa si kongres, odpowiedzia

biskupowi wielowadny ksi Metternich, upewniajc, e proba

*) Biskup Goaszewski poda odrazu kilka projektów rzdowi co do Je-

zuitfjw. Midzy innemi proponowa 1821 r. Franciszkanów sanockich przenie
do ich klasztoru w Kronie, a opróniony w ten sposób klasztor w Sanoku od-

da Jezuitom na kolegium z szkoami. Oparli si temu vice-gubernator hr. Taaffe

i arcybiskup Ankwicz. Pierwszy twierdzi, e naley pierw urzdzi gimnazyum
w Tarnopolu i konwikt we Lwowie, potem myle o dalszych zakadach. Drugi

chcia mie Jezuitów na parafiach, a nie w szkoach. W tym te sensie komi-

sya nadworna przedoya spraw cesarzowi. Toczya si ona od maja do lipca

1821 r. Zreszt Jezuici nie mieli na razie odpowiednich profesorów i mie nie

mogli dla nieznajomoci jzyka niemieckiego, dlatego te nie przyjli ofiarowa-

nego im przez rzd gimnazyum w Zoczowie. (Chotkowski str. 71—72).

') Arciiy. Prov. Pol. Suplika w kopii.
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jego pomylny wemie obrót. Jako cesarz odda pismo biskupa do

kancelaryi nadwornej, ta za 30 stycznia polecia prezydentowi gu-

bernialnemu hr. Taaffemu, aby z arcybiskupem » prymasem* An-

kwiczem projekt zbadali; oni znów za^^dali relacyi od starosty sa-

nockiego. Ten ostatni przyznawa, ze klasztor i koció starowiejski

stojce pustk, s najpikniejsze w kraju, mao uszkodzone, 800

do 1000 zr. w^ystarczy do naprawy, ale dawne pauli^kie grunta

rozprzedane. Ankwicz jednak i hr. Taaffe owiadczyli si przeciw

otwarciu nowicyatu, bo przyjcie Jezuitów do Galicyi prowizoryczne

i dane tylko 50 zdrowym, a nie chorym lub starcom; zreszt » po-

winni si pierwej z duchem ustaw austryackich zapozna, aby go

tem pewniej w swoich nastpcach krzewili*.

Inaczej jednak myla referent kancelaryi nadwornej hofrat

ks. Jiistel; Taaffemu kazano wybada przez biskupa Goaszewskiego,

czy obecny posiadacz folwarku popauliskiego, kanonik przemyski

Witosawski nie byby gotów go odprzeda. Uczyni to Taaffe, ale

raz jeszcze 15 maja, owiadczy si przeciw nowicyatowi. Nic nie

wskóra, cesarz w zasadzie uzna potrzeb nowicyatu; kaza zapy-

ta przez gubernium prowincyaa, które miejsce obiera, Starwie

czy Tuchów, gdzie take klasztor prawie pusty. Prowincya wybra

Starwie, biskup dobi targu z kanonikiem Witosawskim o kupno

folwarku za 6.300 zr. konw. mon. i proponowa oddanie Jezuitom

»lokalii« w Starejwsi, a na utrzymanie kocioa wyznaczenie rocz-

nego ryczatu. Hr. Taaffe doniós o tem 31 lipca kanclerzowi hr.

Saurau, owiadczajc si za tem, aby Jezuitom powierzono roboty

restauracyjne i proszc o zaliczk 3.000 zr. w tym celu, starosta

sanocki wygotowa plan i kosztorys tych robót. Kancelarya na-

dworna zgodzia si d. 9 sierpnia na w.szystko. Jedyna trudno,

a raczej wtpliwo, do jakiego funduszu, religijnego czy nauko-

wego, ma nalee odkupiony folwark starowiejski ? Cesarz dekre-

tem na marginesie 18 wrzenia 1821 r. zakonkludowa: » Pozwa-

lam na zaoenie nowicyatu w Starejwsi. Koszta reparacyi i kupna

gruntów powinien ponosi len fundusz, do którego przypad maj-

tek Jezuitów w Galicyi, tylko pamita potrzeba o oszczdnoci.

Lokali Starejwsi mona te powierzy Jezuitom, jeeli si krzywdy

nikomu przez to nie wyrzt^dzi. Zreszt oczekuj z kancelaryi na-

dwornej wiadomoci, gdzie dawniej istnieli Jezuici w Galicyi, jakie

dobra i majtki inne posiadali, na co zostay obrócone icli budynki

JE2UICI W POLSOE. V. 43
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klasztorne, co si stao z ich dobrami, do jakiego funduszu prze-

szed ich majtek ?«^). Widocznie chcia cesarz z funduszów po-

jezuickich udotowa nowicyat, a moe i nowe otworzy domy, na

odpowied jednak napróno czeka, majtki bowiem pojezuickie

zmarnowane zostay i zamiast dochodu przynosiy znaczny deficyt.

Ju 12 padziernika gubernator Taaffe uwiadomi przez konsystorz

arcybiskupi prowincyaa o decyzyi cesarskiej i wezwa do jej prze-

prowadzenia.

Ani wtpi, e tak szybkie, a pomylne zaatwienie sprawy

nowicyatu w Wiedniu, przypisa naley zabiegom bawicego tam

O. Landesa i yczUwoci nadwornego radcy hr. Goessa i kanclerza

hr. Saurau. Omielony powodzeniem i askawoci cesarza O. Lan-

des, wniós 29 lutego 1822 r. prob o zaoenie drugiego nowi-

cyatu w Wiedniu dla » dziedzicznych krajów koronnych «. Cesarz

przez radc hr. Piotra Goess odpowiedzia d. 11 sierpnia t. r., e
chce pozwoh na drugi nowicyat w jakiem niemieckiem miecie

i trzeba szuka odpowiedniego miejsca, ale eby to nie by istnie-

jcy jeszcze klasztor, ani na uytek rzdowy obrócony lokal *).

W Starejwsi tymczasem wyznaczono komisy do oddania kla-

sztoru i kocioa i urzdzano kolegium. Biskup Goaszewski zawe-

zwa prowincyaa, aby zaraz sprowadzi kilku Jezuitów, niech mie-

szkaj w oficynie jego paacu pod Brzozowem. Wic on przywoa
28 padziernika z Przeworska 5 ksiy, 8 gotujcych si tam do

rzdowych egzaminów kleryków i 3 braci i umieci w oficynie

paacu, gdzie ich odwiedzi wizytator prowincyi O. Landes. W gru-

dniu zjechaa wy wspomniana komisya; ze strony rzdu komisarz

cyrkularny Maksen z Sanoka i Kern, prefekt domenów rzdowych
z Mrzygodu; ze strony biskupa prepozyt i dziekan brzozowski, ka-

nonik przemyski ks. Bartomiej Jagielski; prowincyaa zastpowa
0. Józef Suryn, superior nowej osady. Ogldnwszy koció i kla-

sztor i spisawszy wszystko najdokadniej, oddaa komisya dotyczce
akta, opatrzone pieczciami O. Surinowi 17 grudnia 1821 r. Ode-
sano je póniej na danie gubernium, do konsystorza przemy-

*) Acta Prov. Galie. I, 1821. — Chotkowski. Powrót i powtórne zniesie-

nie Jezuitów w Galicyi, str. 59-63. — Hist. Gollegii et Domus 1, 2, 3 Proba-
tionis in Starawie. Ms. in fol, annus 1821.

»j Acta Prov. Galie. 1821, nr. 137.
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skiego, zachowawszy wierzytelne kopie w kolegium. W wili Bo-

ego Narodzenia przenieli si Jezuici z oficyn paacu do nowego

kolegium i amic si opatkiem, zapiewali wesoo: »W obie ley« *).

Oddanie ogrodu i folwarku przez t komisy nastpio w rok

póniej 21 grudnia 1822 r., dla przewlekych formalnoci rzdo-

wych *).

Ju w styczniu 1822 r. dom starowiejski zaludni si i przy-

j form powanego kolegium i domu 1-szej, 2-giej i 3-iej pro-

bacyi. Dnia 22 t. m. zamianowany vice-rektorem, oraz mistrzem

nowicyuszów O. Jan Lubsiewicz , niegdy mistrz nowicyuszów

w Puszy. Dawny prowincya 0. Wincenty Tywankiewicz, nazna-

czony instruktorem 4 ksiy 3 probacyi; ministrem 0. Józef Zra-

nicki, kapelanem arcybiskupa Raczyskiego, mieszkajcego w pa-

acu biskupim pod Brzozowem by O. Józef Morelowski. Profeso-

rami niemieckiego jzyka naznaczeni 00. Jdrzej Pierling i Antoni

Jann, teologi dogmatyczn wykada O. Marceh Kamieski jednemu

na razie suchaczowi O. Pawowi Duninowi; na profesora fizyki

naznaczony O. Rafa Markijanowicz, retoryki 0. Piotr Hawryowicz;

scholastyków byo 9, braci 15, razem osób 41. Do kolegium nale-

eli Jezuici misyonarze w Przemylu, Jarosawiu, acucie, Leaj-

sku, Mociskach, Polanie i Przeworsku przy szpitalu. Nowicyuszów

zgosio si 5, sami Niemcy: Fryderyk Bergmann, ks. Antoni Giin-

ther*), ks. Leopold Horni, wydalony z nowicyatu 1823 r., ksia

) Hist. Col. Staravies. 1821.

2) Kanonik Józef Witosawski kupi od rzdu ogród i folwark z gruntami

1811 r. za 12.000 zr. w banknotach czyli 7.382 zr. w. a , zapaci je zotem

1.051 duk. holend., wkady za w ów folwark obliczy na 350 dukatów. Jezuici

przewidujc, ze tego wkadu rzd nie zechce zwróci, zoyli jeszcze 1821 r.

tym tytuem 150 dukatów (aureos nummos) w konsystorzu przemyskim, które

kanonik Witosawski d. 21 grudnia 1822 r. odebra. Dochód z ogrodu i folwarku

obliczono na 298 florenów 14 krajcarów, z których 95 flor. 58 kr. odchodzi na

podatki i sarta tecta, tak, e czysty dochód wynosi 202 fi. 46 kr. i mia by
uyty na spacenie funduszowi religijnemu sumy 'i. 300 flor. konw. mon., które

rzd kan. Witosawskiemu istotnie wypaci. Rzd jednak wola z pensyi paco-

nej 50 Jezuitom odcign rocznie po 200 zr. (Ghotkowski str. 62. — Hist. Gol.

Staravies r. 1821—1822). Do folwarku naleao 50 morgów ornej ziemi, 27 cho-

pów odrabiajcych paszczyzn po 50 i 80 dni rocznie pieszo, 4 konie, 21 sztuk

byda. (List O. ministra Zranickicgo do prowincyata 13 lutego 1823 r.).

') Ten wielce uzdolniony i gorcej duszy kapan, wstpiwszy do zakonu

25 listopada 1822 r., opucit go 1824 r. i sta si gonym w Niemczech dzie-

43*
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Fryderyk Rinn i Jan Stoeger, cenieni wielce i kochani przez bi-

skupa tarn. Zieglera, którzy potem znakomite usugi oddali zako-

nowi, i rozpoczli nowicyat wraz z bratem Massakiem w grudniu

1822 r. W roku nastpnym otwarto kurs 1 wielkiej teologii dla

4 suchaczy, nowicyat za powikszy si o 10 nowicyuszów W-
grów. Skd oni si tam wzili ?

Biskupi wgierscy, zwaszcza Floryan Kowacz z Szatmaru,

Józef Kiraly biskup piciokocielny, ex-Jezuita Klobusiczky arcy-

biskup Koloczy, ex-Jezuita Belik biskup spiski ^), Szczepan Csech

biskup koszycki, z prymasem Aleksandrem Rudnay na czele, ura-

dowani byh powrotem Jezuitów do Galicyi, w nadziei, ze wnet

i do Wgier powróc. Dowiedziawszy si wic o otwarciu nowi-

cyatu w ssiedniej prawie Wgrom Starejwsi, postanowiU na

zjedzie odbytym podczas sejmu wgierskiego 1822 r., prosi cesa-

rza-króla Franciszka o przywrócenie Jezuitów take do Wgier dla

prac misyjnych wród ludu, zwaszcza górskiego i dla szkó. Pry-

mas Rudnay przedoy to yczenie kleru wgierskiego, cesarz

przychyla si do niego, radzi jednak pierwej przysposobi wgier-
skich Jezuitów, posyajc z kadej dyecezyi najdzielniejszych kan-

dydatów do nowicyatu w Starejwsi. Wybór ten polecono rektorowi

seminaryum koszyckiego Franciszkowi Ksaweremu Synkanyi ex-

Jezuicie 83-letniemu (f 1824 r.). Wybra 24, i hstem 25 sierpnia

1823 r. prosi biskupa Goaszewskiego, aby wyrobi potrzebne po-

zwolenie na ich nowicyat u rzdu.

Biskup nie odmówi, ale da, aby rektor z swej strony

i wspólnie z nim u rzdu starania czyni, przytem nadmieni, e
dom nowicyatu w Starejwsi ju teraz peny, tylu nowych mieszka-
ców przyj nie moe, i e jest biedny, wic przyj mu trzeba

z pomoc^). Pomyla ju o niej prymas Rudnay, bo odebrawszy

ami filozoficzno-religijnemi, nie zupenie zgodnemi z nauk Kocioa i dlatego

pooonemi na indeks. Giinther jednak podda si wyrokowi, bdy odwoa
1857 r. i umar 1863 r. in pace cum Ecciesia.

*) Za czasów rzpltej polskiej Spi nalea do dyecezyi krakowskiej; ksia
i lud mówili dobrze po polsku. Po pierwszym rozbiorze Marya Teresa erygo-

waa biskupstwo spizkie z stolic w miasteczku Podhradz (Kirchdrauf).

') Acta Prov. Galie. II, a. 1823 r. List Piudnaya do vice-rektora starowiej-

•skiego Landesa 12 kwietnia 1823 r. List Synkanyego i odpowied bez daty bi-

skupa Goaszewskiego.
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przychyln odpowied od prowincyaa witochowskiego i vice-

rektora starowiejskiego Landesa, rozesa 31 sierpnia 1823 r. rodzaj

okólnika do biskupów i niektórych » kanoników kapitulnych, zwasz-

cza ex-Jezuitów«, aby do utrzymania onych nowicyuszów wgier-

skich przyczynili si ^). Zdaje si, e nie wiele wicej nad 3.000 zr.

zebrano*), bo tylko 10 kleryków przysa prymas Rudnay, pacc
po 300 zr. od kadego, do Starejwsi, aby 10 padziernika 1823 r.,

w dzie w. Borgiasza, który pierwszych Jezuitów posa do Pol-

ski, rozpoczU nowicyat, z warunkiem wszelako, e skoro w W-
grzech wskrzeszony zostanie zakon, oni tam powTóc. Nie prdko

to nastpio, bo dopiero 22 maja 1853 r., wprowadzi kardyna-

prymas Jan Scitowsky Jezuitów do Tyrnawy i pozwoli otworzy

nowicyat ^). Z 10 onych Wgrów, do których dwóch jeszcze przy-

byo, 3 wystpio wkrótce, dwaj umarH, ale z pozostaych 7 dobrze

si zasuyli zakonowi w Wgrzech i Austryi 00. Jan Zymanyi,

Józef Polankay, a galicyjskiej prowincyi Jan Lieszkowski i Stefan

Nikolka (f 1878 r. we Lwowie). Z braku powoa zaniechano od

1826 r. dalszego przysyania Wgrów do nowicyatu w Starejwsi,

z biskupami w^szelako, zw^aszcza Rudnayem, Klobusiczkim, Jordan-

szkim, zachowano a do ich mierci serdeczne stosunki.

W kwietniu 1822 r. przyjecha z Sanoka rzdowy budowni-

czy baron Mohl dla zbadania, jakich napraw kolegium potrzebuje;

koszta ich obliczy na 8.438 zr. konw. mon., które w pewnych

terminach z kasy sanockiej rzdowej wypacono 1827 r. Napra-

wiano wic przez lat 5 czciami koció i kolegium.

Na utrzymanie jego wyznaczy prowincya z ryczatu rzdo-

wego na 50 Jezuitów po 400 zr. miesicznie, potem tylko 300,

potem 283, wreszcie od 1834 r. gdy cesarz powikszy ryczat, po

453 zr., które po odtrceniu podatków, wypacaa kasa sanocka.

Wyywi z tego 40 i wicej osób nie byo podobna, ale przycho-

dzili z pomoc dobrodzieje: arcybiskup Raczyski, który oprócz

piknych aparatów i naczy kocielnych, czste jamuny dawa

>) Tame.
•) To co zoono ponad 3.000 zr., zatrzyma prymas na fundusz dla

przyszyci Jezuitów wgierskici. Powikszy go hr. Jan Esterliazy legatem

13.214 zr. 50 kr. w akcyach banku austryackiego. List Rudnaya do Landesa

z Ostrzyciomia 20 stycznia 1824 r.

») Gedenkblatter str. 56—58.
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i legat 3.000 zr. bez adnych zobowiza zostawi. Wdziczne ko-

legium dwigno mu na cmentarzu starowiejskim wspaniay na-

grobek w ksztacie piramidy czy obelisku i odprawiao co kwarta
egzekwie za spokój jego duszy ^). Dawali te od czasu do czasu

^) O tym zacnym arcypasterzu mówio si kilkakrotnie (patrz str. 631 not).

Tu dodam, ze bdc przyjty jeszcze od jeneraa Brzozowskiego ad merita So-

cietatis, otrzyma od niego pozwolenie zoenia lubów zakonnych vota simpli-

cia Societatis przed mierci. Przyspieszya j, zdaje si, ta okoliczno: Biskup

przemyski Goaszewski, bdc ju stary i osabiony, uprosi arcybiskupa Ra-
czyskiego, aby konsekrowa koció w Moszczanach pod Jarosawiem, majtku
ksinej Maryanny z Czartoryskich Wirtemberskiej i przez ni wraz z domem
i szpitalem Sióstr Miosiernych postawiony. Uda si tam arcybiskup z Brzo-

zowa w sierpniu 1822 r. i zdaje si, e oprócz fatygi dla 80-letmego starca za-

wsze niebezpiecznej, przezibi si, gdy odtd czu si bardzo niezdrowym.

W poowie wrzenia wybra si na zim do Przemyla, ale w Rzeszowie za-

niemóg ciko, pielgnowa go tam vice-rektor Lubsiewicz i dobrze chorego

odwióz z kocem listopada do Przemyla. Alici ju w grudniu wywizaa si
wodna puchlina, która go 19 lutego 1823 r. o mier przyprawia. Przed przy-

jciem wiatyku zoy luby zakonne, wobec biskupa Goaszewskiego i 00. Per-

kowskiego Józefa i Chaniewskiego Jakóba, dzikujc Bogu, e mu pozwoli umie-
ra Jezuit i pogrze si kaza w kociele starowiejskim. Jako 26 lutego prze-

wieziono tam zwoki jego, ale poniewa prawem austryackiem zabronione byo
chowa nieboszczyków w krypcie pod kocioem, wic na cmentarzu starowiej-

skim wymurowano mu grób i pochowano uroczystym pogrzebem d. ir> marca
1823 r. Na yczenie jednak rodziny przewieziono szcztki do Obrzycka w W.
Ks. Poznaskiem, gdzie je w grobowcu familijnym zoono, a w katedrze gnie-

nieskiej, kaplicy Potockich, pooono mu tabhc pamitkow.
W Starejwsi pozosta tylko nagrobek. Po prawej jego stronie czytamy:

Ignatius Comes Nacz de Maoszyn et Raczyn Raczyski. Princeps Archiepi-

scopus Gnesnensis. Legatus natus. Insignium S. Joannis Jerosol., Aquilae albae

et rubrae Eques. Pauperum pater. Exemplar Praesulum. Ecclesiae Polonae colu-

men. Natus a. 1741. Ingressus Societat. Jesu a. 1760. Z lewej strony napis: Ga-

nonicus fuit annos 20. Episcopus Posnaniensis an. 9. Archiepiscopus Gnesnen-
sis creatus a. 1802. Deposuit Archiepiscopatum a, 1819, ut commodius se morti

pararet. Obiit Premishae 19 Februarii 1823. Penes Ecclesiam Patrum Societatis

Jesu in Starawie, quos inter florentem aetatem transegerat, sibi delegit tumu-
lum<:. (Rys ycia Ignacego hr. Raczyskiego przez ks. Perkowskiego. Lwów
1844. — U stóp Matki Boskiej nowicyackiej. Kraków 1900, str. 77—79).

Z okazyi tego nagrobku, napisa O. Karol Antoniewicz, jeszcze jako kle-

ryk 1840 r. pikn, rzewn, acisk od. Oparty o pomnik poeta przemawia
do cieniów Jezuitów, spoczywajcych dokoa grobowca i skarc si na ucie-

mienie wiary i narodowoci polskiej, wzywa aby powstali z grobów, a Ko-
cioowi i ojczynie pomoc nieli. Spostrzega, e to zudzenie, e to cmentarz,
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jamuny, biskup przemyski Goaszewski, nalea i on ad merita

Societatis i przed mierci 24 kwietnia 1824 roku zoy luby za-

konne; biskup tyniecki Tomasz Ziegler, rektor katolickiego liceum

w Wrocawiu ex-Jezuita ks. Koeller, ale sta i hojn dobrodziejk

kolegium bya powana matrona Wiktorya Giebutowska. Ta wierna

tradycyi swego rodu, z którego wyszli w XVII wieku dobrodzieje

jarosawskiego kolegium, obraa sobie Jezuitów za spowiedników

i dojedajcych kapelanów, miaa bowiem w swym dworze za ze-

zwoleniem biskupa, kaphc, a pewnych czasów przysyaa znaczne

jamuny w pienidzach i naturze, a do swej mierci 1826 roku.

Rzd take wypaca od 1824 r. z funduszu religijnego administra-

torowi lokalii 150 zr., na utrzymanie kocioa 120 zr. z obo-

wizkiem wszelako odprawienia corocznie 52 mszy w. za dusz
Kaspra Brzeczeta. Wreszcie za dyspens papiesk przyjmowano

jamuny na msze w. missalia, co przy wikszej liczbie ksiy
stanowio znaczn sum rocznie, kolegium wic niecierpiao niedo-

statku, chocia ywio osób 40—48. W wrzeniu 1826 r. przenie-

siono studyum teologiczne do nowego kolegium w Tycu, liczba

osób spada do 28, wkrótce jednak wzrosa do 35 i wyej, bo

1829 r. otwarto w Starejwsi studyum filozoficzne, na razie dla 2

suchaczy, potem za i retoryk.

Proboszcz w Mociskach nie mia ochoty paci corocznie

600 zr. trzem misyonarzom Jezuitom; da od konsystorza ich

odwoania, prosi o wikarego. Stao si to 1829 r., pomimo oporu

i prób mieszczan. Dowiedziawszy si o tem proboszcz z Liska,

prosi i otrzyma od konsystorza i prowincyaa 2 misyonarzy mo-

cickich, 00. Ignacego Chmielewskiego i Michaa Rypiskiego jako

pomocników w duszpasterstwie; trwao to jednak tylko 2 lata.

Podczas cholery 1831 r. umar na ni tylko O. Antoni Kor-

sak, pomimo, e ksia nie lenili si do posugi duchownej chole-

rycznym.

W roku nastpnym 1832 zwinit zostaa po 11 latach mi-

sya jarosawska, z wielkim alem obywateli miasta, którzy napró-

gdzie cisza, spokój i panowanie mierci, aden gos tu niedosyszany. Ile ten

cmentarz ma pociecli, smutków ile! Wszystko sie tu koczy i potga carów tu

ma swe granice. Wic winszuje cieniom braci, e smutek zamienili na rado
wiekuist, ziemi na niebo.
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no starali si, aby Jezuitom dawny ich koció Najwitszej Maryi

Panny »na polLi'<, oddany zosta. Myl ta wysza od biskupa Goa-

szewskiego, który w suplice do cesarza 1823 r. proponowa »kon-

centracy« t. j. przeniesienie jarosawskich Dominikanów do ich

klasztoru w Dzikowie, jarosawski za konwent (dawne jezuickie

kolegium N. M. Panny »na polu«) odda chcia Jezuitom, z wa-

runkiem, aby tame utrzymywaU 6 ksiy dla pomocy klerowi pa-

rafialnemu w miecie i okolicy. Atoli ju nastpnego roku umar
biskup, gubernator te hr. Taaffe sprzeciwi si 27 Hpca 1824 r.

projektowi stanowczo, dowodzc, e praca parafialna nieodpowiada

duchowi reguy Jezuitów; otwiera gimnazyum w Jarosawiu nie

wypada, bo w pobhzkim Przemylu i Rzeszowie s gimnazya,

a w dodatku Jezuici nie maj do profesorów. Wreszcie podniós

trudnoci majtkowe wynikajce z tej koncentracyi. W tym te

duchu kancelarya nadworna przedoya 19 maja 1825 r. spraw
cesarzowi *).

Obywatele jednak jarosawscy podah prob do biskupa prze-

myskiego Potoczkiego 27 marca 1830 r., do gubernatora i cesarza

28 kwietnia t. r., aby dawne kolegium »na polu« oddane zostao

Jezuitom najprzód prowizorycznie, potem na zawsze. Z gubernium

otrzymali odpowied 12 hpca, e ju 1823 r. biskup Goaszewski

prosi o to samo, a odmówiono mu, niech jednak nastpca jego

Potoczki owiadczy, w jakich warunkach koció ten ma by od-

dany Jezuitom, z jakich funduszów utrzymany, skoro si Dominika-

nie przenios do Dzikowa, i czy Jezuici gotowi da 5 ksiy do

pomocy parafialnej bezpatnie ? Biskup zgosi si 5 padziernika

po odpowied do prowincyaa. Da j 0. Loeffler 18 grudnia: ta

wadza, która oddaa koció »na polu« Dominikanom, niech go

odda Jezuitom, ale bez uszczerbku dla tamtych. Nie da on ich

funduszów, ale owiadcza, e sam ich nie ma na sarta teca. Je-

zuitów da jako misyonarzy na pomoc parafii, byle im przecie dano

jakie utrzymanie.

Odpowied prowincyalsk przesa biskup 30 padziernika do

gubernium, a 29 grudnia przedoy sposób » koncentracyi* kla-

sztoru dominikaskiego »na polu«, w którym > jeden tylko mieszka

zakonnik, przeor, zarazem i administrator (curatus) kocioa i do-

») Chotkowski str. 72.
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chodów bez niczyjego nadzoru*, z klasztorem dzikowskim i dlatego

naley Jezuitom wraz z kocioem i klasztorem odda ich dobra

i fundusze. Gubernium zwlekao z odpowiedzi. Tymczasem po spa-

leniu Tyca 1 maja 1831 r. Jezuici pozostah bez dachu, wic gdy

nareszcie 27 maja 1831 r. gubernium odpowiedziao biskupowi, e
fundusze pojezuickie wynosz tylko 467 zr. 9 kr., owiadczy pro-

wincya 16 lipca, ze i na nich poprzestanie, byle mu koció i kla-

sztor oddano. Wtenczas obuda wysza na jaw; gubernium 30 lipca

owiadczyo biskupowi, e poniewa w klasztorze jest szpital woj-

skowy, a proboszcz pomocy Jezuitów nie potrzebuje, bo ma wika-

rych i Reformatów, przeto obywateli jarosawskich z ich prob
naley oddah, cyrku niech poda jakie s potrzebne naprawy w ko-

ciele i klasztorze, a biskup niech czuwa nad przeoonym kocioa^).

Wanie wtenczas umar misyonarz jarosawski O. Czarnyszewicz,

drugiego za 0. Mikoaja Suszczewskiego powoa nowy prowincya

Pierling na swego sekretarza, na ich miejsce nie posa nikogo,

i ten by koniec misyi jarosawskiej.

§. 70. Powikszenie kolegium starowiejskiego. - Wa-
niejsze wypadki. 1832 1848.

Dnia 22 lipca 1832 r. witao kolegium wielkiego gocia i do-

broczyc swego, jeneralnego gubernatora Galicy i arcyksicia Fer-

dynanda d'Este. Przekonawszy si naocznie o ciasnocie mieszkania,

obieca arcyksi pizyspieszy spraw wycignicia drugiego pi-

tra na jednem skrzydle gmachu, o co si od 1829 roku napróno

w gubernium stara rektor Zranicki. Jako ju 15 listopada t. r.

poleci cesarz Franciszek gabinetowym rozkazem zbadanie tej

sprawy. Gubernium zadao w styczniu 1833 r. powtórnie (urgens)

kosztorysu budowy, oraz kosztów odnowienia kocioa od starostwa

w Sanoku. Obliczono jedno i drugie na 9.786 zr. 68^/4 kr., a wy-

konanie budowy powierzono Jezuitom. Oni za wyprowadzili w la-

tach 1835 i 1836 drugie pilro na caym gmachu, przyczem prze-

kroczyli preliminarz o 2.788 zr. 49 kr., ale dali tylko 1.400 zr.

zwrotu. Gubernium owiadczyo, e Jezuici dopucili si wprawdzie

•) Acta Prov. Galie. D(, nr. 59—64.



672

czynu nagannego, ale e budynek bardzo na tern zyska. W Wie-

dniu spierano si dugo z jakiego funduszu ma by ten zwrot

(Aversnalsumme) zapacony, z religijnego czy naukowego? Zgodzono

si wreszcie na to, e koszta budowli starowiejskich od 1822 r.,

zapaci fundusz naukowy w sumie 17.313 zr., koszta reparacyi

kocioa od 1822 roku w kwocie 3.791 zr. poniesie fundusz reli-

gijny. Dopiero wic 1841 r. odebrali Jezuici swoje 1.400 zr. ^).

W marcu 1835 r. opakiwao kolegium mier swego funda-

tora, cesarza Franciszka I trzechdniowem naboestwem aobnem.

W sierpniu przyjmowao uroczycie biskupa przemyskiego Michaa

Korczyskiego, który w odpustowy dzie Wniebowzicia Najw.

Maryi Panny pontyfikowa sum, odwiedzi potem ciko chorego

rektora Mikoaja Suszczewskiego (f 2 wrzenia t. r.).

Liczba osób w kolegium wzrosa do 50; modziey zakonnej

na studyach i w nowicyacie byo 19, braci 17, a fundusze si nie

pomnoyy. Ubóstwo kolegium ratowali jamunami dobrodzieje:

biskup spiski ex-Jezuita Józef Behk, który wybudowawszy swym
kosztem pikny koció na dole w Podhradzu (Kirchdrauf) zapro-

si na konsekracy Jezuitów starowiejskich; za sw hojno i uprzej-

mo przyjty ad merita Societatis 1838 r., umar 1847 r.; arcybi-

skup ormiaski Stefanowicz, kanonik spiski Józef Marczinko, pro-

boszcz brzozowski Jagielski, obywatele szlachta, Pawe Giebutow-

ski (f 1837 r.), Fehks Szlaski, Ostaszewski, hr. Bukowski i hr.

Zauski. Brat Jezuity O. Budki, z Biaej Rusi przysa 1841 roku

znaczn sum, bo 2.200 zr. jako spadek familijny.

Nie spuszczajc si na dobroczynno chrzecijask, umyli
rektor Gzyhir polepszy byt kolegium prac i na wspók z p. Fe-

liksem Szlaskim wzi w dzieraw miasteczko Niebylec z wsiami

Jawornik, Berdychow, Maówka i Gwodzianka w jasielskim cyr-

kule od hr. Henryki z Ankwiczów Sotykowej na lat 9, od dnia

24 czerwca 1842 r. poczwszy, za czynszem rocznym 720 dukatów

holenderskich, przyj te na siebie podatki i ciary, krom »liwe-

runków krajowych «. Kontrakt spóki spisano w Starejwsi 20 czer-

wca t. r. Gospodarowano lat kilka, brat Piotr Graff by ekonomem,
rektor Gzyhir, przypominajc biaoruskie czasy, czwórk objeda
dwory i zwiedza dzierawione folwarki, dostarcza wspólnikom pie-

») Hist. Col. Starav. 1832-1886. - Ghotkowski str. 64, 65.
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nidzy na wkady i maszyny do gorzelni, ale ta dla zaprowadzo-

nej midzy ludem wstrzemiliwoci, psucia si ziemiaków i nieu-

dolnoci p. Szlaskiego zamiast zysków, przynosia straty i caa
wogólc administracya niedona, wioda do bankructwa. Wic nowy
rektor Kuak prosi wspólnika i otrzyma zwolnienie od spóki; ko-

legium stracio na onej dzierawie do 1.000 zr., p. Szlaski 10 razy

tyle, brn dalej w dugi i nie mia z czego zwróci wybrane na-

przód od kolegiuni wkady i zaliczki, jeszcze 1855 r. upominao
si o nie kolegium — napróno ^).

Wstpi by do nowicyatu 1828 roku ks. Józef Sacher, uko-
czony doktor medycyny, lekarz znakomity. Leczy Jezuitów, ale

i ludzi wszystkich stanów, nie przyjmujc zapaty, a szczliw
mia rk. Wic te i z dalszych stron, a od Krakowa przyje-

dali chorzy po rad. Widocznie nie by zwolennikiem drogich le-

karstw aptecznych, biednym dawa je bezpatnie, bogatsi zostawiali

jamun jak chcieli dla kolegium. Markotny by o to aptekarz

w Brzozowie Edward Kub i ju 1833 i 1835 r. skary O. Sa-

chera do cyrkuu, i mu psuje interes, ale uagodzili go rektorowie

Zranicki i Suszczewski. Gdy jednak owo rozdawanie leków z kole-

giackiej apteki nie ustawao, zmówili si trzej aptekarze: Kub
z Brzozowa, Józef Palek z Jasa, Jan Zajczkowski z Strzyowa

i 24 marca 1839 r. zanieli wspóln skarg (wetjen Selhstdispcnsi-

rung der MedicameneJ do » Wysokiego c. k. Protomedykatu« we

Lwowie na O. Sachera, e wbrew ustawie policyjnej §. 119 cz 2,

»Qd lat 13 praktykuje jako lekarz, ciirurg, operator, dentysta, gi-

nekolog, utrzymuje bez konsensu i kontroh aptek i pomocnika,

sprzedaje z niej leki, wozi je z sob do pacyentów po wsiach,

a na lekarzy miota przy ou chorego oszczerstwa, np. o chirurgu

Wilhelmie Goldenbergu, izraelicie, i)Owiedzia, e obowizkiem jest

kadego lekarza yda, przynajmniej 10 chrzecijan podczas swej

praktyki sprztn z tego wiata*. Protomedykat odesa skarg do

sanockiego starosty Offenheima, aby wdroy w tej sprawie ledz-

two. Przychylny Jezuitom starosta w pimie 20 padz. 1840 r. do

prowincyaa owiadcza, e * rozdawanie leków przez O. Sachera

jest notorycznem i cikiem wykroczeniem policyjnem, przez cze
jednak i szacunek dla tak czcigodnego kolegium, wolaby unikn

») Acta Prov. Pol. XIX, nr. 181—184.
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ledztwa i dlatego zostawia jego roztropnoci, w jaki sposób to sa-

mowolne rozdawanie leków ma by usunite «. Prowincya 2 listo-

pada odpowiada, ze 0. Sacher ju otrzyma przeznaczenie do in-

nego kolegium, e jednak jeszcze czas jaki pozosta musi na miej-

scu dla opieki nad ciko chorym 0. Foersterem, zabronione ma
jednak wszelkie rozdawanie leków. Wkrótce potem, 14 listopada

umar 0. Foerster, a ks. Sacher nie opuszcza Starejwsi. Wic apte-

karz Kub wnosi 25 listopada powtórn skarg do starostwa, e
0. Sacher nie wyjeda, leczy i rozdaje leki po dawnemu, a jego

brzozowsk aptek osawi. Nareszcie wyjecha O. Sacher do kole-

gium w Tarnopolu. Có si dzieje ? Dominium brzozowskie 17 sier-

pnia 1841 r. zanosi do prowincyaa prob, aby O. Sachera przy-

wróci do Starejw^si. Prowincya odpowiada 31 t. m., e skoro na

danie starostwa O. Sacher opuci Starwie, to tylko na da-
nie starostwa powróci. Wic dominium prosi starost, przycza si

do petentów aptekarz Kub, który straci khentel, bo narazi si

sw akcy przeciw 0. Sacherowi dworom, i ju pod koniec 1841 r.

widzimy O. Sachera w Starejwsi; tu on te umar d. 16 marca

1849 r. na rozmikczenie mózgu ^).

Nowy biskup przemyski Franciszek Ksawery Zachariasiewicz,

wizytujc dekanat brzozowski 1841 r., odwiedzi Jezuitów staro-

wiejskich, którzy kilkotygodniow prac po parafiach lud do sa-

kramentu bierzmowania przygotowah, a tak zacnego gocia ilumi-

nacy kolegium, transparentami, akademi i czem mogli, uczcili

i przez 3 dni z caem otoczeniem jego podejmowah hojnie; on za
klerykom udzieli tonsury i wice mniejszych i nie mia sów dla

okazania swego zadowolenia i yczUwoci rektorowi Czyhirowi

i wszystkim.

Pikny, obszerny koció starowiejski, zaczty i wybudowany
w czci w latach 1728—1734 przez biskupa przemyskiego Ale-

ksandra Fredr, dokoczony przez pauliskiego przeora Dworza-
skiego z jamun i funduszu pana Bukowskiego, nie mia wie od-

powiednich. Pomyla o nich rektor Jerzy Kuak i zebrawszy

2.000 zr. k. m. z jamun i skadek, uprosiwszy budowlany mate-

rya u proboszczów i szlachty, ufny w pomoc Najw. Maryi Panny,

'y Ada ProN. Galie t. XVIIT, nr. 170, 172, 190; t. XX, nr. 68, 69. — Ca-

talogi breves.
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zabra si 1843 r. do wyprowadzenia dwóch wie do wysokich

po bokach gównego frontonu i dokona budowy szczliwie w dwóch

latach.

Podczas rzezi 1846 r., lud starowiejski uzbroiwszy si w kije,

cepy i kosy, zaj drogi i wzgórza okalajc kolegium i nanieciwszy

wielkie ognie, dniem i noc odbywa warty, aby odegna nadci-

gajce z wsi ssiednich bandy chopstwa. Tak jednak by przera-

ony faszyw wieci »Polacy rzn bd chopów*, e na miesic

przed rzezi, cisn si do konfesyonaów, proszc o spowied ge-

neraln, bo to »moe ju ostatnia w yciu «. UspokoiU lud spowie-

dnicy, ale znów^ krótko przed Wielkanoc, powtórzyy si wieci, e
w wielki pitek sta si ma co strasznego i spowiedzie generalne

ludu z dalszych nawet okohc.

Do synnego askami obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej, na

której cze napisa pikny aciski wiersz kardyna Franzelin, gdy

1837 r. uczy si w Starejwsi retoryki, przybyway ju od kilku wie-

ków pobone pielgrzymki z okohcy i z Homonny na Wgrzech, zwasz-

cza na dwa gów^ne odpusty Wniebowzicia i Narodzenia Najw.

Maryi Panny. Po zniesieniu 00. PauHnów 1786 r., pielgrzymki te

prawie ustay, bo administrator kocioa sam jeden i le patny,

nie by zdolen utrzyma wietnoci naboestw i nastarczy peni-

tentom. Gdy jednak rozesza si wie, e Jezuici objwszy w za-

rzd koció starowiejski, dosiaduj w konfesyonale, mówi gorhwe

kazania, i wystawne odprawiaj naboestwa, wzmogy si pielr

grzymki ptników, nietylko podczas gównych odpustów, ale w cigu

roku, tak, e w lecie prawie kada niedziela i wito miay pozór

odpustowy. Nie leniU si le do pomocy parafialnemu klerowi pod-

czas wielkanocnej spowiedzi i w doroczne odpusty; sami take, na

uroczystoci zwaszcza zakonne, kler ten z celebr i kazaniami za-

praszali.

Zaraz w pocztkach zaprowadzili kult w. Teofila mczen-

nika, którego gow przysa im z Rzymu 1822 roku O. Rajmund

Brzozowski, asystent jeneraa. Relikwi t w srebro oprawn opa-

trzy nowemi pieczciami i autentykiem biskup Goaszewski, gdy

na uroczysto w. Stanisawa Kostki z celebr przyjecha; kano-

nik za przemyski Sebastyan Zacliarski, wystawi j w nowym o-

tarzu ku czci publicznej.
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Dla wewntrznej ozdoby wityni i otarzy uczynili wiele re-

ktorowie, zwaszcza Suszczewski (1 834 r.) i Gzyhir (1840 r.). Gzter-

dziestogodzinne naboestwo w Zielone witki zaprowadzi rektor

Józef Morelowski 1839 r.; bractwo wstrzemiliwoci od napojów

alkoholicznych erygowano 1845 r.

W zaodze sanockiej suyo sporo ydów. Nie wiem, jakim

prdem porwani, zgaszali si do komendy z prob o chrzest w.
Jako 1842 r. rektor Gzyhir posa do Sanoka jednego z Jezuitów,

który 5 neofitów onierzy do chrztu w. przygotowa i dwóch na

miejscu ochrzci, dwaj przyjli chrzest w. w Starejwsi, jeden w po-

blizkiej wiosce, a wszyscy przy hcznym zjedzie szlachty sa-

nockiej.

Na cmentarzu starowiejskim kilku znakomitszych Jezuitów

biaoruskich zoyo spracowane swe koci. Rozpoczyna ich szereg

0. Jan Lubsiewicz 1826 r. O. Józef Korycki ex antiua Societate^

t. zn., e wstpi do zakonu przed 1773 r. sekretarz niegdy za-

konu 1827 r.; 0. Piotr FiUpowicz starzec bhzko 80-letni ex antiua

Societate; 00. Stanisaw witochowski, znany nam dugoletni pro-

wincya i Stanisaw Podobiski, obydwaj ex antiua Societate, i trzeci

O. Antoni Korsak, wszyscy trzej pomarU 1831 r. 0. Józef Grab-

czyski 1832 r., 0. Dyonizy Rószczyc 47 lat wieku 1834 r., O. Micha

Rouffa 1835 r., O. Mikoaj Suszczewski, rektor 1836 r., 0. Jan

Korsak 1838 r., O. Wincenty Rryndza 1839 r., O. Jerzy Foerster

teolog i prefekt nauk 1840 r., 00. Alojzy Soroka i Daniel Zyrkie-

wicz 1841 r., O. Wincenty Rypiski penitencyarz katedry przemy-

skiej 1842 r., O. Józef Morelowski 1845 r.

Rracia biaoruscy: Józef Kohlman 1838 r., Ludwik Krasow-

ski 1840 r., Ignacy Woronicz 1841 r., Ignacy Popp 1844 r., To-

masz Siwocha 1847 r.

Dekret banicyjny Ferdynanda I ogoszono 32 Jezuitom staro-

wiejskim w maju 1848 roku. Riskup Wierzchlejski poleci probosz-

czowi brzozowskiemu spisa inwentarz kocioa i opiecztowa;

w lipcu za przysa ks administratora, który odebrawszy klucze

kocioa i skarbca, zarzdza starowiejsk lokali. Wnet te zjawia

si komisya rzdowa, która spisawszy wszelkie ruchome i nieru-

chome mienie kolegium, zabraa na wasno skarbu. Jezuici si

rozproszyli, kilku jednak wiekowym i zchorzaym pozwoh rzd
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pozosta w jednej czci kolegium *). Nietrwao to dugo, bo prze-

i^tiodzca tdy na poskromienie Wgrów Moskwa, zaoya tu swój

szpital. Wic w wynajtym drewnianym domu zamieszka musieli

Jezuici; jeden tylko pozosta, 0. Molinari, chory umysowo*).

§. 71. Niedosza rezydencya w Tuchowie. 1821—1843.

Zacny biskup Goaszewski starajc si oficyalnie o Starwie
dla Je;:uitów, prywatnie, przez profesora teologii ex-Benedyktyna

Zieglera i gubernatora Hauera, bawicych w Wiedniu, zabiegi czy-

ni, a wreszcie wniós do nadwornej komisyi prob w marcu

1821 r., aby rzd odda im na nowicyat probostwo i klasztorek

benedyktyski w Tuchowie, z warunkiem utrzymania 3 staruszków

Benedyktynów. Nadworna komisya polecia 26 kwietnia t. r., aby

gubernium zbadao spraw i dao opini ').

Wie Tuchów juz w XII wieku naleaa wraz z 4 wsiami:

Lubaczów, Meszna opacka, Brzozowa i Brzostek do dóbr stoowych

opatów tynieckich, którzy tu zwykle rezydowali. Za przywilejem

Kazimierza W. z r. 1341 zamienili j w miasteczko, które si na

lewym brzegu rzeki Biaej rozwino. Parafi te od 1456 r. za-

rzdzali Benedyktyni za rzek Bia na wzgórzu, majc tam pro-

bostwo i koció drewniany, z synnym askami obrazem Matki Bo-

skiej, którego opis, podobizn i dzieje poda sawny Benedyktyn

Szczygielski, ucze i doktor filozofii akademii jezuickiej w Wilnie,

w dziele: Tinecia (Kraków 1668 r.). Dopiero 1640 roku przenieli

1) Zrazu pozostali 00. Wincenty aszkiewicz, Augustyn Markiewicz, Jan

Kosiarski, Józef Sacher, Molinari, i Bracia Antoni Plaski i Józef Pawicki. Po-

tem tylko 2 ksiy: Kasper Stiebel i Molinari i 2 braci (Catalogi breves).

') Hektorowie starowiejscy od 1821—1848 r.:

O. Józef Suryn, superior od padziernika 1821 r. do 22 stycznia 1822 r.—

Jan Lubsiewicz vice-rektor od 22 stycznia 1822 r. do 23 marca 1823 r. —
Alojzy Landes vicerektor od 23 marca 1823 r. do 30 wrzenia 1828 r. — Józef

Zranicki vicerektor od 30 wrzenia 1828 r. do 12 wrzenia 1829 r., rektor od

12 wrzenia 1829 r. do 24 grudnia 1831 r. — Mikoaj Suszczewski rektor do

22 listopada 1836 r. — Józef Moielowski rektor do 17 listopada 1840 r. — Ma-

ciej Czyhir rektor do 22 padziernika 1843 r. — Jerzy Kuak rektor do maja

1848 roku.

>) Acta Frov. Galie. I, 1821.
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probostwo do miasteczka, gdzie ju 1627 r. prepozyt Sebastyan

Pilsz wymurowa koció nowy pod wezwaniem w. Jakóba, a na

onym wzgórzu pozosta priorat, zaleny od opactwa tynieckiego,

uposaony wsi Siedliska z przysiókami Lubaszowa i Godówka

i kapitaem 5.540 zr. z sprzeday szybu solnego Zauskowsko.

Dnia 8 wrzenia 1816 r. w Schoenbrunie cesarz Franciszek

zniós opactwo tynieckie, a d. 13 wrzenia t. r. wyda odpowiedni

dekret nadworny do gubernium we Lwowie ^). Z caego majtku
opactwa zostaa tylko czstka przywizana do prioratu w Tucho-

wie. Mieszkao tam 3 Benedyktynów: 0. Bernard Ganter, kanonik

honorowy tarnowski i proboszcz tuchowski w miecie (f 1830 r.);

00. Andrzej Ankwicz (f 1827 r.) i Felicyan Toryani (f 29 kwietnia

1821 r.) mieszkali za Bia w klasztorku. Poniewa 0. Bernard

starszy wiekiem i nie umiejcy po polsku, O. Andrzej starzec zgrzy-

biay, podoa pracy w parafii i przy kociele Matki Boej nie byh

zdolni, wic pomoc Jezuitów bya im wielce podan. Dlatego

te przez biskupa Goaszewskiego wystarali si u gubernatora

Hauera, e » prowizorycznie* pozw^oli na osiedlenie si w Tucho-

w^ie dwóch misyonarzy Jezuitów. Ju 1821 r. 0. Spirydowicz pra-

cowa przy kociele farnym, O. Antoni Suszczewski przy kociele

Matki Boskiej. W nastpnym roku zamieszkao w klasztorku 6 mi-

syonarzy. O. Leopold Ghludziski superior z 00. Antonim Susz-

czewskim, Snarskim i Kasprem Stieblem obsuguj koció Matki

Boskiej i cigaj coraz wiksze tumy pobonych ptników; 00.

Spirydowicz i Stanisaw Piotrowicz pracuj przy kociele farnym,

jako pomocnicy proboszcza, brat Jan Salmhofer gospodarzem no-

wej osady *).

*) Chotkowski. Ostatnie lata Benedyktynów w Tycu. Kraków 1900 r.,

str. 192.

') Chotkowski. Powrót Jezuitów, str. 68. — Catalogi breves. 1821—1822,

Zgadza si z powyszem opowiadaniem »Relacya« linckiego biskupa Zieglera

z d. 2 sierpnia 1840 r. »Po zniesieniu opactwa tynieckiego koo 1812 r. przez

rzd polski (sic), powierzono klasztor tuchowski Maiki Boskiej, opactwu przed-

tem podlegy, dwom staruszkom O. Felicyanowi Toryani przeorowi i Jdrzejowi

Ankwiczowi. Ci nie mogc dla staroci podoa pracy przy kociele od pobo-
nych ptników bardzo uczszczanym, przyzwali do pomocy ksiy Tow. Jez.,

a bUzcy mierci chcieh ich mie i naznaczyli nastpcami i jakby dziedzicami

swego klasztoru, razem z wszystkiemi posiadociami kocielnemi i gospodar-
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Od 1823— 1828 r. superiorem 0. Wincenty Tywankiewicz, po

nim do 1831 r. O. Antoni Korsak; misyonarzy raz jest 4, raz 5,

ale zawsze dwóch pracuje przy parafii a do 1831 r. Po mierci
bowiem ostatniego tynieckiego Benedyktyna Gantera 1830 r., za-

mianowano proboszczem tuchowskim wieckiego ksidza Zawiszew-
skiego, który bez pomocy misyonarzy parafi rzdzi. Odtd wic
pracowali oni tylko przy kociele Matki Boskiej. Rad by z ich

pracy biskup Ziegler i ju 1826 roku domaga si od rzdu, przy

czem dwa razy najchlubniejsze o nich wyda wiadectwo, aby im
zarzd majtku klasztornego oddano. Po trzechletnich pisaniach,

skoczyo si na tem, e 1829 r. gubernium zabrao dobra i ka-

pita na rzecz funduszu religijnego, zostawiajc tylko zarzd dóbr

i gospodarstwo i to » tymczasowo « Jezuitom.

Takie interim trwao do 1843 r. Superiorem misyi po krót-

kich rzdach 0. Bobiatyskiego by od 1832 r. 0. Leopold Chlu-

dziski, niedo wiadomy kruczków rzdowych. Prowincya Pier-

ling, pragnc raz wyj z tej tymczasowoci, wniós 1834 r. prob
do cesarza, popart przez biskupa tarnowskiego Pisztka o stae za-

twierdzenie w Tuchowie i oddanie im majtku w ziemi i kapita-

ach. Referent kancelaryi nadwornej proboszcz Buchmejer, uzna
suszno da prowincyaa, dowodzc, e z samego gospodarstwa,

bez procentów od kapitau, wyy Jezuitom tuchowskim niepodobna.

Do cudownego bowiem obrazu Matki Boskiej *), zbieray si na 7

skiemi. Tak stay rzeczy, gdy 1822 roku zarzd nowej dyecezyi tynieckiej (od

1826 r. tarnowskiej) na me barki zoono. Wic to co zbawiennie rozpocztego

w Tuchowie zastaem, potwierdziem dla zachowania miejsca w. i dla zara-

dzenia duszpasterstwu, a take zarzd dóbr (rem temporalem) do klasztoru na-

lecych, od'daem superiorowi T. J. ks. Tywankiewiczowi, i o potwierdzenie tego

u wys. rzdu usilnemi probami staraem si. (Acta Prov. Galie. X\'I1I, nr. 153).

') Obraz ten na drzewie malowany 1495 r., ju 1597 r. syn askami.

Na miejscu drewnianego kocioa stan 1682 r. murowany z fundacyi Adama
Gliskiego, chorego sandomirskiego. Po bokach nawy kocioa wystawiono

dwie kaplice; jedn 1699 r. kosztem Kazimierza Szaniawskiego, owczego u-

kowskiego i ony jego Teresy z Rapackich; drug 1700 r. z lunduszu Remigiu-

sza Grocholskiego, chorego bracawskiego. (X. Wacaw z Sulgostowa: O cu-

downych obrazach w Polsce l'rzenajw. Matki Boej. Kraków 1902, str. 678).

W r 1893 00. Redemptoryci objli komendary tuchowsk, odnowili koció,

otoczyli murem, powikszyli dom mieszkalny i otwarli nowicyat. Za ich stara-

niem biskup tarnowski Leon Waga dokona koronacyi cudownego obrazu przy

udziale tysicy i tysicy pobonego ludu 1904 r.

JE2UICI W POLSCE. V- 44
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gównych, omiodniowych odpustów i w cigu roku tumy ptni-

ków, po 6.000 i wicej na kady odpust; dla suctiania za spo-

wiedzi i celebry przybywao 20 i 27 ksiy, których wraz z komi
i sub podejmowali gocinnie misyonarze. W nadziei przychylnej

odpowiedzi z Wiednia, prokurator (gospodarz) misyi O. Wincenty

aszkiewicz, wymurowa do obszerny dom dla przyszej rezyden-

cyi, wystawi now stodo, bo dawna posza z dymem 1839 r.

i poczyni pewne ulepszenia w gospodarstwie, które dla powodzi

w jednym, gradobicia w drugim roku, nie przyniosy korzyci. Na

domiar zego, gubernium zadao od superiora Ghludziskiego

15 obhgacyi pastwowych, nibyto dla przepisania tytuu wasnoci

(2ur Umschreihimg), ale ich wcale nie oddao, bo dobroduszny su-

perior zaniedba wzi naleytego kwitu. Obhgacye gdzie si za-

podziay, po 3 dopiero latach (1834 r.^ wykazao si, e przenie-

siono je wraz z papierami wartociowymi probostwa tuchowskiego

na fundusz reUgijny. Napróno upomina si prowincya na 7 za-

wodów o zwrot zabranych obligacyi. Tym sposobem odpad Jezui-

tom procent roczny 277 fi., pozosta tylko dochód z gospodarstwa

1.155 fi., zmuszeni tedy byh zacign dugi na 3.650 fi.

Tymczasem w Wiedniu przez 5 lat zwlekano z odpowiedzi

na prob prowincyaa. Ponowi j 1842 r. superior Ghludziski,

a wynikiem jej by rozkaz prowincyaa Markijanowicza, opuszcze-

nia misyi w Tuchowie, bo rzd staej fundacyi odmówi. Trzej mi-

syonarze wyjechali zaraz; pozostaU jeszcze czas jaki, a do obj-

cia »komendaryi« przez wieckiego ksidza, 00. Tadeusz Maszew-

ski i Wincenty aszkiewicz. Ten ostatni, zaniós jako prokurator

misyi powtórn suplik do tronu o zwrot 3.650 fi, które na bu-

dow domu, stodoy i inne wkady poyczy musia. I znów przez

5 lat toczya si ta sprawa w gubernium, komisyi nadwornej,

w buchalteryi i prokuratoryi nadwornej, akta, które std urosy,

wayy 6 funtów 5V2 ^uta, a przecie 25 marca 1847 r. napisa

cesarz na marginesie podania kancelaryi nadwornej: » pochwalam

wniosek* wypacenia powyszej sumy *), i wypacono j.

*) Chotkowski. Powrót Jezuitów, .str. 69—71, — Catalogi breyes.



681

§. 72. Kolegium w Tycu 1826—1831. — Misya w Sta-

nitkach. 1831-1848.

Dwa kolegia, tarnopolskie i Starowiejskie okazay si dla wzra-

stajcej z kadym rokiem liczby modziey zakonnej zbyt ciasne.

Nie byo gdzie umieci studyum teologicznego, cisno si w Sta-

rejwsi z uszczerbkiem dla nowicyatu, który na rok jeden zamknito;

dopiero w wrzeniu 1826 r. przyjto dwóch nowicyuszów Jana Ko-

siarskiego i Mikoaja Baworowskiego i jednego brata '). W tej osta-

tecznoci powzi prowincya witochowski szczliw myl pro-

szenia biskupa tarnowskiego Zieglera i rzd o odstpienie waci-
wego klasztoru w Tycu, który wraz z opactwem zosta opróniony

przeniesieniem stolicy biskupiej z Tyca do Tarnowa *). Zgodzi si

*) Catalogi breves.

') Gdy r. 1806 biskup tarnowski Górski przeniós si do Kielec na bi-

skupa, rzd austryacki zniós dyecezy tarnowsk, któr sam by stworzy. Tar-

nów, który zdawien dawna nalea do dyecezyi krakowskiej, teraz wraz z cyr-

kuem tarnowskim wcielono do dyecezyi przemyskiej, cyrkuy za bocheski,

sdecki i mylenicki (wadowicki) do dyecezyi krakowskiej, ale pod osobnym oh-

cyaem Bayerem, który mieszka w Starym Sczu.

Gdy r. 1821 dyecezya tarnowska zmartwychwstaa najprzód pod nazw
tynieckiej, wcielono do niej cyrkuy tarnowski i trzy wyej wymienione zda-

wien dawna do krakowskiej dyecezyi nalece. Nowemu biskupowi Grzegorzowi

Zieglerowi przeznaczono na rezydency opactwo w Tycu, zniesione 1816 r.,

którego wspaniae gmachy stay pustk i niszczay. Rzd kaza naprdce poa-

ta jego mury, ale dla wielu niedogodnoci, biskup Ziegler wyjedna u rzdu
przeniesienie rezydencyi swej najprzód do Bochni, potem do Tarnowa. Opactwo

t^Tiieckie znów stao pustk i rzd by w kopocie, co z niem zrobi, bo nie

chcia oy kosztów na jego utrzymanie, poleci wic biskupowi Zieglerowi od-

da budynek jakiemu zakonowi ebrzcemu, albo proboszczowi. Biskup zapra-

sza Benedyktynów austryackich do objcia Tyca, odmówili.

Proba jezuickiego prowincyaa wybawia go, ale i rzd z kopotu. Wic
30 wrzenia 1826 r., przedstawiwszy stan rzeczy gubernatorowi Lobkowicowi,

popiera biskup prob jezuickiego prowincyaa, który ofiaruje si swym ko-

sztem pokry dachy i odnowi mury zajtego przez swoich klasztoru. Drug
cz pragnie on sam odnowi na dom rekolekcyjny dla ksiy jak najtaszym

kosztem. Pobyt Jezuitów w Tycu, przy ogromnym braku kleru, odwiey su-

b bo w wspaniaym kociele i dla caej okolicy przyniesie waln pomoc

duchown. (Acta Prov. Galie. V, 1826, nr. 52), Na napraw walcych si jednak da-

chów opactwa, nie klasztoru i budynków, i muru okalajcego, rzd wyznaczy

44*
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na to biskup Ziegler, uradowany, e tym sposobem ocalony zosta-

nie pomnik staroytnej pobonoci, on za mie bdzie pomoc du-

chown dla dyecezyi, wic najprzychylniej zaleci prob prowin-

cyaa gubernatorowi; hr. Lobkowitz 12 wrzenia 1826 r. kancela-

ryi nadwornej, a ta 12 padziernika cesarzowi, który na margine-

sie dopisa swe pozwolenie 20 listopada i ju w 3 dni potem wy-

sany zosta nadworny dekret do gubernium pozwalajcy na » tym-

czasowe « umieszczenie studyum teologicznego Jezuitów w Tycu,

z warunkiem, e koszta naprawy i utrzymania gmachu sami po-

nios.

Uprzedzajc rzdowe dekreta, ju 31 sierpnia 1826 r. doniós

biskup Ziegler do cyrkuu w Wadowicach i proboszczowi tyniec-

kiemu, Jakóbowi abowskiemu, ostatniemu z Benedyktynów (umar

1844 r.), e dwóch Jezuitów wysya do Tyca dla uporzdkowania

biblioteki i archiwum i prosi o ich umieszczenie. Jako w wrze-

niu przyby do Tyca O. Antoni Korsak jako vicerektor z bratem

Drozdowiczem, aby poczyni konieczne przygotowania, a biskup

Ziegler da im z swej kieszeni 300 zr. t. j. 100 zr. na reparacy

domu mandataryusza, w którym zamieszka mia proboszcz, 200 zr.

na wosk i wino do mszy w. Kurator rzdowy Tyca, mandata-

ryusz Textoris, otrzyma od starosty wadowickiego polecenie usu-

n trudnoci, a uatwi Jezuitom wszystko co dla objcia kla-

sztoru potrzebne *). W padzierniku zjechao 5 profesorów teologii,

10 suchaczów teologii i 4 braci, razem 20 osób i zamieszkah wa-
ciwy klasztor (Monastermm)^ podczas gdy do czci opactwa

(Ahhatia) sprowadzi si 1827 roku proboszcz, bo plebania grozia

ruin. Ogród mniejszy odstpi im bezpatnie dzierawca, p. May,

drugiego trzymorgowego pozwoli im uywa biskup Ziegler, który

sam go dzierawi od mandataryusza Textorisa. Gdy ten umar.

Jezuici wydzierawih od rzdu obydwa ogrody na trzy lata za

17 zr. 13 kr. konw. rocznie *). Biskup w Ucie d. 25 padziernika

poleci proboszczowi abowskiemu, aby tymczasowo, zanim koció

parafialny si nie odnowi, odprawia parafialne naboestwo w ko-

1.126 n. 58'/2 kr. z funduszu religijnego. (Chotkowski. Powrót Jezuitów. 75. —
Ostatnie lata Benedyktynów w Tycu. 77).

*) Acta Prov. Galie. V. 1826, nr, 55. Snarski do prowincyaa, z Bochni

12 listopada 1826.

«; Archiv. Prov. Pol. Hist. Gol. Tynec. 1826-1831. — Chotkowski. 76.
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ciele poklasztornym, ale w porozumieniu i dobrej zgodzie z Je-

zuitami.

Na utrzymanie nowego kolegium wyznaczy prowincya z rz-
dowego ryczatu 2.400 zr., a gdy to nie wystarczao, dodawa co-

rocznie zasiek potrzebny. Powikszy si fundusz, gdy w wrzeniu

1827 roku przybyo 6 wgierskich teologów, za których prymas

Rudnay paci ze skadek kilku biskupów i praatów, rocznie

1.800 zr. m. k., ale te urosa Hczba osób, tak, e prowincya do-

sya musia corocznie pewne sumy, tembardziej, e wszelk y-
wno sprowadza trzeba byo z Skawiny, Podgórza lub Krakowa,

bo w Tycu niczego nie dostae. Ten ustawiczny niedobór doku-

cza bardzo, zwaszcza w pocztkach i przy nadzwyczajnych wydat-

kach, np. gdy wysa trzeba byo profesów na kongregacy pro-

wincyonaln do Tarnopola, lub opaci podróe przyjedajcych

Jezuitów. Byy i inne niedogodnoci niemae. Tyniec wioska o 100

dymach, nie nadawa si do dysput pubhcznych z teologii, ani do

pracy kapaskiej na szersze rozmiary. Dlatego odzyway si zaraz

z pocztku gosy, aby Tyniec jak mona najprdzej opuci, albo

na rezydency lub dom misyjny zamieni ^).

Pomimo niedostatku i tysica niewygód prowadzono studya

gorliwie; oprócz dogmatyki i teologii moralnej, wykadano teologi

pastoraln, prawo kanoniczne, egzegez, history kocieln, hebraik

i grek, bo tego si domagaa komisya nadworna nauk. Egzami-

nom prezydowa delegat biskupa, jako » inspektor* studyum teo-

logicznego; profesorowie te skada musieli konkursowy egzamin

w konsystorzu biskupim. O planie nauk i wykadów donosi mu-

sia vicerektor co rok do gubernium i do konsystorza, uzyska po-

zwolenie na wywicenie kadego kleryka, przedoy w wrzeniu

statum, czyli skad kolegii i uwiadomi o kadej zmianie osób

w cigu roku. Sowem, studyum teologiczne w Tycu, chocia byo

prywatne, nadzorowa rzd i konsystorz jak szko publiczn *).

Nadzór ten stawa si niebezpieczny. Rektor Morelowski w me-

moryale do jeneraa zakonu 21 i 25 sierpnia 1830 r., wypracowa-

») Archiv. Prov. Pol. Hist. Col. Tynec. 1826. — Catalogus rerum CoUegii

Tynecensis S. J. anno 1829. Ms. in fol.

•) Odnone dokumenta urzdowe w 'Acta Prov. Galie, tomy VII—XII

rok 1827-1836.
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nym przez O. Ciechanowieckiego, przedstawia, ze » jeeli ten stan

studyów potrwa, to zabraknie profesorów i uczniów «, bo rzd
i konsystorz domagaj si cisych egzaminów od profesorów^ i to

z wszystkich przedmiotów teologicznych i naumylnie wymagaj
tak wiele i tak dokuczliwie, aby ich nie zoyli, wiadectwa za
wydawane teologom przez » prowizorycznych '< t. j. nieegzaminowa-

nych profesorów, uwaaj za adne. Wizytator te, dyrektor lwow-

skiego studyum teologicznego, prezydujc egzaminom, decyduje o po-

stpie i promocyi do wice, i kieruje caem studyum, które musi

upa wskutek mieszaniny dwóch metod, jezuickiej i rzdowej,

braku podrczników i przecienia prac kleryków. Upa te musi

rzd zakonny, skoro prowincya nie moe swobodnie naznacza

profesorów tylko tych, których konsystorz i rzd przyjmie i wy-

egzaminuje, ani te dysponowa klerykami, którzy wicej zale od

wizytatora i egzaminatorów, jak od swych przeoonych. Wogóle

studyum, profesorowie i uczniowie dwom naraz podlegaj wadzom,
dwom systemom i podwójn speniaj robot, a w dodatku spo-

tyka ich co krok upokorzenie. To samo dzieje si z katechet tar-

nopolskim, ka mu skada egzamin przed komisarzem arcybisku-

pim, pomimo, e cesarz pozwoli, aby profesorowie tarnopolscy

przed prowincyaem i naznaczonymi przeze egzaminatorami zda-

wah egzamina.

Prowincya Loeffler, aby przeci ten wze gordyjski, otrzy-

maw^szy 26 maja uwiadomienie z gubernium, e wizytator do Tyca
przyjedzie, »zasuspendowa« cae studyum, doniós o tem do gu-

bernium 20 sierpnia, proszc, aby zawiadomio wizytatora, i jest

niepotrzebny, a tymczasem poleci koczy wykady i odby egza-

min wedug Batio studiorum. Dokaza tem tyle, e nadworna ko-

misya nauk 4 marca 1831 r. uznaa egzamina przed prowizorycz-

nymi profesorami za wane, byle by obecny na nich komisarz bi-

skupi *).

Jubileusz Leona XII poda sposobno Jezuitom do pracy po

ssiednich parafiach w konfesyonale i na ambonie. Pracowah te
i w wspaniaym kociele pobenedyktyskim w. Apostoów Piotra

1 Pawa nie leniwie i zaprowadzili zwyczajny porzdek mszy, na-

boestw, kaza i katechizacyi, które miewali modzi teologowie,

») Acta Prov. Galie. IX, nr. 140, 172, 142; tom X, nr. 52.
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wic te powoli ciga si ludek miejscowy i dalszy, nawyka do

czstszyci sakramentów, odwyka za od pijastwa i imiyci grze-

ciów. Zarzdza jednak kocioem w. Piotra proboszcz, lubo mia
wasny koció parafialny w. Jdrzeja, ale ten by zdezolowany.

Aby nie by na komornem, postara si nowy vice-rektor Józef

Perkowski u biskupa i rzdu o oddanie kocioa w. Piotra, a na-

praw farnego. Jako 24 maja 1827 r. zjecha biskup Ziegler z ka-

nonikami i zu meinem grosscn Seelen-Trost^ wprowadzi do kocioa

i klasztoru prowincyaa witochowskiego, który wtenczas wizyto-

wa kolegium i Jezuitów ^). Ale jeszcze przez czas duszy odpra-

wiao si w nim parafialne naboestwo, zanim farny koció od-

nowiony nie zosta, na co przecie zezwoli rzd 21 marca 1827 r.

Bogat zakrysty kocioa w. Piotra ograbi rzd i opat

Ulryk Keck, z sreber i naczy kocielnych, tak, e ledwo par kie-

lichów skromnych i kilka podartych ornatów zostao, » których na-

wet w dzie powszedni przyzwoicie uy nie byo mona « *). Wic
rektor Perkowski i nastpca jego (od stycznia 1829 r.) Józef Mo-

relowski, postarah si o aparaty i bielizn, o naczynia i przybory

kocielne, odpowiedne wspaniaoci kocioa w. Piotra, który w nie-

*) Przed drzwiami kocioa oczekiwali Jezuici biskupa pontylikalnie przy-

branego. Gdy przyby z kanonikami, kanclerz jego odczyta: » Towarzystwo Je-

zusowe przed bram tego domu boego i klasztoru najsawniejszego w tych

stronach pobenedyktyskiego, zebrane, najpokomiej Waszej Biskupiej Moci su-

phkuje, aby je do uywania tego kocioa, który niedawno godnoci katedry

biskupiej by zaszczycony, a take i do klasztoru wprowadzi raczy«. Biskup:

»Czy maj na to pozwolenie naszego cesarza, opiekuna Kocioa?* Kanclerz:

»Maj«. Odczytano wic w przekadzie aciskim dekret gubernialny z 23 pa-

dziernika 1826 r., poczem biskup wprowadzi prowincyaa i Jezuitów do ko-

cioa, usiad na tronie i mia do nich przemow o pocztku ycia zakon-

nego, celu i wewntrznem urzdzeniu opactwa tynieckiego, o jego upadku

i oddaniu Jezuitom. Zachca ich do niesienia pomocy parafiom ssiednim, do

wdzicznoci cesarzowi, do modlitw za dobrodziejów opactwa, do studyum teo-

logii i patriae linguae, t. j. niemieckiego jzyka. Poczem kanclerz z ambony

objani cay ten obrzd ludowi. Nazajutrz oddano Jezuitom inwentarz apara-

tów kocielnych, dla nich przeznaczony. (Acta Prov. GaUc. a. 1827, nr. 30.

Protoa^llon circa habitam 24 maii 1827 introductionem Soc. Jesu in monaste-

rium Tynecense).

*) Opat Keck zabra do koca padziernika 1812 r. sreber i precyozów

na 2.532 zr. 42 kr. (Chotkowski. Ostatnie lata Benedyktynów w Tycu, rozd. IV.

Lit. annuae Gol. Tynec. a. 1828).
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dziel i wita, jakby w odpust wielki, zapenia si szczelnie lu-

dem pobonym z dalszej nawet okolicy; bo Jezuici za wiedz lub

na prob ksiy proboszczów, jedzili do chorych o mil, dwie

i dalej, chrzcili dzieci i grzebali umarych, prowadzih procesye od-

pustowe, sowem stali si wielk pomoc nielicznemu wówczas

klerow parafialnemu z niema wygod i pociech parafian *).

Zdaje si, e w tym czasie, 1828 r. tynieccy Jezuici, wskrze-

szajc dawn z XVII-go i XVIII- go w. tradycy, dah pierwszy raz

10- dniowe rekolekcye PP. Benedyktynkom w Stanitkach, które

z ksieni sw Teofil Duval staemi i najwikszemi byy dobro-

dziejkami kolegiów^ w Tycu, a potem w Sczu. Wskrzeszony ten

zwyczaj powtarza si corocznie, a do naszych dni.

Nowy papie Pius VIII ogosi jubileusz na rok 1830, w któ-

rym wystpi na stolic piotrow (31 marca), w którym te i umar
30 listopada. Jak roku 1826 tak teraz 00. Snarski, Reutt, Skrocki,

a nawet profesorowie teologii, rozbiegli si na wszystkie strony

i dajc 3 dniowe i dusze rekolekcye w Tycu najprzód, w Sta-

nitkach, Skawinie, Szczepanowie, Krzcinie, Woli Radziszowskiej,

kazaniami i katechizacyami przygotowah lud do spowiedzi i uzy-

skania jubileuszu ^).

W miar jak prac i powiceniem pozna si dawah coraz

szerszym koom, przybywao im dobrodziejów. Oprócz ksieni Du-

val, która caymi wozami nadsyaa mk, jarzyny, maso, ryby,

sól wiehck (klasztor otrzymywa z dawna roczny deputat soh),

a take biehzn, pociel i t. d. istna matka kolegium, wiadczyli im

jamuny w pienidzach i w naturze: hr. Marya z Baw^orowskich

Grocholska, siostra Jezuity Mikoaja, który od wrzenia 1830 roku

sucha teologii w Tycu, pani Dyktarska, hr. Kryspin eleski
z Grotkowic, kanonik Józef opacki z Krakowa i zamoniejsi ksia
proboszczowie z okolicy, odwdziczajc si za prac okoo ich pa-

rafian.

*) Annuae lit. Col. Tynec. pod r. 1830 pisz: Nasi ksia odwiedzili

w tym roku 853 chorych, z tych opatrzyli wiatykiem 361, olejami w. 297;

ochrzcili 68 dzieci, pobogosawili 18 maestw, pogrzebali 41 nieboszczyków.

») Annuae lit. Col. Tynec. 1830. Powiedziano 350 kaza, 131 nauk ka-

techizmowych, wysuchano 1.541 spowiedzi z caego ycia, 28.000 spowiedzi

zwyczajnych i 131 pierwszych spowiedzi dzieci. Nawrócono 2 protestantów.
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Nadszed fatalny rok 1831. Przed Jezuitami otwaro si sze-

rokie pole pracy z powodu spowiedzi wielkanocnej i cholery azya-

tyckiej, która ju z wiosn mnogie wybierajc ofiary, grasowaa

najstraszniej w lipcu i sierpniu. Przeraony ni lud tumami ci-

gn do kocioa w. Piotra, gdzie ksia codziennie od godziny 6

do poudnia, w niedziel za do 3 suchali spowiedzi *); wyjedali
te z naukami postnemi i suchaniem spowiedzi do okolicznych pa-

rafii: w Wieliczce, Chemie, Niegowici, Brzezin, Wróblowicach, Bi-

skupicach, Bieanowie, Dziekanowicach, Kossocicach, Drogini, Gaju,

Krzcinie, Marcyporbie, Grabin, Mogilanach, Pobiedrzu, Woli Ra-

dziszowskiej, Gdowie i Skawinie.

Gdy oni zbonie pracuj, dnia 2 maja w nocy 1831 r. zer-

waa si burza, piorun uderzy i spali dachy i domostwa kolegium

i kocioa, stopi si dzwon duy i dzwon zegarowy, zawaliy si

wiee, jedna na sklepienie kocioa, druga na klasztorne i przebia

pierwsze pitro. Zbiega si wiejska ludno na ratunek, parobczaki

daleje rozrywa dachy, wynosi skromne meble i cisze sprzty,

kobiety i dzieci przemoke od ulewy, paczc i narzekajc, wyno-

siy ksiki, obrazy, suknie do chat dalszych, bezpieczniejszych od

poaru; oddano potem wszystko najrzetelniej. Rycho wit i w dni

nastpne przybyw^ay istne procesye ludu okolicznego, zobaczy

zgliszcza i dol pogorzelców, a dowiedziawszy si, e ksia opusz-

cz Tyniec, pakali ci poczciwi ludzie woajc *my wam odbudu-

jemy klasztor, tylko nas nie osierocajcie*. Odbudowa nie mieli

czem; prowincya 8, 14 maja i 20 sierpnia wniós podania do gu-

bernium o wyznaczenie innego pomieszczenia, bo Tyniec zgorza

od piorunu, sklepienia jedne zapady si, drugie gro zawaleniem

si. Nie nastpio to prdko, bo dopiero w padzierniku 1831 roku

gubernium zadao relacyi o klasztorze ponorbertaskim w No-

wym Sczu. Potrzeba wic byo samemu radzi, gdzie 31 tyniec-

kich ksiy i braci rozmieci i tu si okazaa yczliwo ludzka

dla Jezuitów. Bo najprzód ofiarowali im swój dwór na mieszkanie

pastwo Antoniowie Konopkowie w Nagoszynie *), potem ksi
Lubomirski paac swój w Przeworsku.

M Wysuchali 18.359 osób, 323 z caego ycia i 121 pierwszych spowie-

dzi dzieci. (Lit. an. Col. Tynec. a. 1831).

*) Antoni baron Konoplca z Nagoszyna oeni si z lir. Stefani Grocliol-
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Na pierwsz wie o nieszczciu, biskup krakowski Karol

Skórkowski przez ks. Jaowiskiego wrczy rektorowi znaczn ja-

mun i ofiarowa dom w^ wolnem neutralnem miecie Krakowie.

Spieszyli z jamunami hr. Skaryska, kasztelanowa Ludwika z Ko-

marów Maachowska; obywatele ziemscy: Kryspin eleski, Tomasz

Zdzieski, Antoni Ciepielowski, klasztor PP. Norbertanek na Zwie-

rzycu, wreszcie kupiec krakow^ski Stehlik, który darowa niezapa-

cone jeszcze rachunki. Ponad wszystkich za górowaa hojnoci

i dobroci » matka tyniecka « ksieni Duval z swym klasztorem w^ Sta-

nitkach, ofiarujc oficyny i najte dwa domki na schronienie po-

gorzelcom i opatrujc wszelkie ich potrzeby *). Prowincya Loeffler

wyprawi 7 ksiy i braci czci do Tuchowa, czci do Starej-

wsi, 8 profesorów i teologów umieci w Stanitkach ^), reszt za
przyj gwardyan 00. Reformatów w^ Wieliczce, Jacek Rudkowski

do swego klasztoru ^). Dnia 8 maja opactwo tynieckie stao znów

pustk w ruinie.

Jezuici, którzy w Wieliczce zamieszkah, pochorowali si pra-

wie wszyscy, dla wilgoci i braku pieców w^ mieszkaniach klasztor-

nych. Zacna ksieni opacaa lekarza i aptek, przysyaa ywno,
opa i czego zapotrzebowali, wreszcie w hstopadzie sprowadzia

cae studyum teologiczne do Stanitek, opatrywaa we wszystko

i ywia a do 22 marca 1832 roku. Dziki temu, teologowie nie-

doznali przerwy w naukach i zoyli egzamma roczne, jak to si

sk, córk hr. Ludwika Grocholskiego z Hrycowa na Woyniu i Maryanny z Ba-

worowskich, siostry Jezuity Mikoaja, std ich yczliwo dla zakonu,

*) W Stanitkach w klasztorze utrzymuje si podanie, ze w nastpnej

3-go maja nocy, okaza si ksieni Duval, nic jeszcze nie wiedzcej o po-

arze Tyca, w. Stanisaw Kostka mówic: Braciom moim spalio si od pio-

runa kolegium w Tycu, przyjmije ich do Stanitek. Wic ksieni rycho wit

wysaa powozy i furmanki do Tyca, zapraszajc cae kolegium do Stani-

tek. Mieszkali tu od 4 maja 183! do 22 marca 1832. (Kronika klaszt. Stanit.).

2) ByU to profesorowie: 00 Skrocki, Brown, Perkowski, Podobied, Bouf-

fa, Kawecki, Ciechanowiecki, Rahoza. Teologowie: Wessely, Osiecimski, Polan-

kay, Tóts, Zemanyi, Wasinszky, Nikolka, Kosiarski, Baworowski i Hillay. (Ca-

talogi breves).

*) W tym samym 1831 r. ywia zacna ksieni Duval take cz korpusu

Dwernickiego, który przez Rosyan naciskany, przez Wis do Gahcyi si schro-

ni i rozoy obozem pod Wol Batorsk obok Niepoomic.
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pokazuje z aktów tyche egzaminów, wysanych przez prowincyaa

do gubernium 24 wrzenia t. r.

Nie prónowah te i ksia, owszem wysuchah spowiedzi

985 chorych i choler dotknitych, opatrzyU wiatykiem 262, ole-

jami w. 214, ochrzcili 34 dzieci, pogrzebali 16 umarych, powie-

dzieli 106 kaza, dali rekolekcye 10-dniowe zakonnicom; szczegól-

niej za opiekowali si chorymi Wochami i Wgrami w szpitalu

wojskowym w Niepoomicach, dwa razy tygodniowo tam dojeda-

jc z posug duchown. Jeden z Jezuitów nawróci Wgra prote-

stanta, ale nabawi si od niego gorczki t. zw. szpitalnej, której

nieprdko si pozby. Ochrzcili take 14 listopada 7 ydów, którym

ksieni podczas przygotowania do chrztu w. daa utrzymanie *).

Na cmentarzu tynieckim spoczo dwóch Jezuitów: teolog

IV roku Józef Potrykowski Biaorusin, zdolny, peen nadziei, ale

nieroztropnej godiwoci modzian. Przemczy si i przezibi kate-

chizujc i prowadzc jubileuszowe procesye i nabawi suchot, na

które te umar 9 lutego 1827 r. Poszed za nim 21 lipca 1830 r.

0. Jan Marcinkiewicz, Biaorusin, profes 4 lubów, który 1820 r.

jako rektor witebski wyprawi w dalsz ku granicy drog 125 po-

ockich i 50 uwadzkich Jezuitów, superiorem potem by we Lwo-

wie, Podkamieniu, Pieniakach, rektorem w Tarnopolu, wreszcie kon-

sultorem domu i spowiednikiem bdc w Tycu, odda pobon
dusz Bogu, hczc 58 lat *).

W tyme czasie (1832 r.) otwart zostaa »misya stanitecka*

któr spotykamy w katalogach zakonu pierwszy raz 1833 r. przy-

czon do kolegium w Nowym Sczu.

Ksieni bowiem Duval z zakonnicami, zakosztowawszy pracy

Jezuitów podczas rekolekcyi, a patrzc na ich prac kocieln, na

ambonie, w konfesyonale i powicenie w wszelakiej posudze du-

chownej zdrowym i chorym wszystkich stanów, zapragna mie
ich spowiednikami i kapelanami klasztoru, i kilkakrotnie prosia

o to prowincyaów Loefflera i Pierlinga i samego jeneraa. Niepo-

») Annuae lit. Col. Tyncc. a. 1831.

«) Tame r. 1827 i 1830.
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dobna byo odmówi usilnym probom tak wielkiej dobrodziejki,

matki prawie zakonu, wic O. Pierling wyjedna u jeneraa Roo-

thaana pozwolenie na otwarcie »misyi staniteckiej«, jenera za od

siebie, w uznaniu i przez wdziczno za tyle dobrodziejstw, za-

szczyci ksieni dzikczynnym listem i dyplomem przyjcia do za-

sug zakonu, ad merita Societatis. Na t wiadomo zapakaa ksieni

z radoci, woajc w uniesieniu: »Pu Panie sug Twoj, teraz

z ochot umiera bd, gdy Bóg rozkae «. Z pocztkiem 1832 r.

00. Micha Kawecki jako spowiednik klasztoru, i Teodor Waluy-
nicz jako kapelan, zamieszkali osobny pawilonik w drewnianej ofi-

cynie wybudowanej 1762 r., suchali spowiedzi, odprawiali pryma-

ry i sum i mówili kazania w niedziel i wita w kociele kla-

sztornym, a wyrczajc proboszcza z Brzezia, do którego parafii

Stanitki nale, jedzili do chorych i katechizowali dziatw. O. Ka-

weckiego zastpi 1847 r. O. Karol Snarski ^).

§. 73. Kolegium w Nowym Sczu. 1831—1848.

Po spaleniu si Tyca, prowincyao"wie Loeffler 8 i 14 maja,

Pierling dnia 20 sierpnia 1831 r., proszc gubernium o mieszka-

nie dla studyum teologicznego, proponowah klasztory w Jarosa-

wiu, Bohorodczanach, Podkamieniu, Leajsku i Rzeszowie. Guber-

nium odrzuciwszy te projekta, ofiarowao 7 padziernika 1831 r.

ponorbertaski klasztorek w Nowym Sczu, fundowany przez króla

Jagie 1409 r. dla obsugi szpitala miejskiego w. Ducha, znie-

siony przez Józefa II r. 1784 ^). Majtek Norbertanów obhczony na

») Hist. Col. Neosandcc. a. 1832.

') Kasat Norbertanów w Sczu opisa O. Jan Sygaski T. J. w »Histo-

ryi Nowego Scza« Lwów 1902 r. tom III, rozd. VI, str. 66—78. Zakulisowe

roboty konsystorza i rzdu w tej sprawie odsoni praat Dr. Wadysaw Ciot-

kowski w rozprawie: » Powrót i powtórne zniesienie Jezuitów w Galicyi 1820

do 1848 r.« str. 77—80. Smutno powiedzie, po mierci ostatniego opata Jana

Lanoty Szczkowskiego 1781 r., inicyatywa kasaty wysza od biskupa nominata

tarnowskiego, proboszcza wojnickiego Duvala (f 1786 r.), a popar j silnie

pierwszy biskup tarnowski, opat tyniecki, Floryan Amand Janowski (f 1801 r.).

Norbertanów chciano » skoncentrowa*, przenie do Trzciany, do klasztoru ka-

noników Augustyanów. Oparli si temu, wnieli prob do cesarza, prosio

i miasto 24 maja 178i r., aby ich zostawiono w pokoju — napróno. Józef II
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49.691 fi. 33V8 kr. z rocznym procentem 165 fi. l^js kr. zabrany zo-

sta na fundusz religijny. Wie Dbrówka i Librantowa wczone
zostay do dóbr kameralnych, czyli do dominium sdeckiego, któ-

rego gówn cz tworzy majtek zabrany Klaryskom w Starym

Sczu, a nastpnie sprzedany. Klasztor zrazu by przeznaczony dla

Panien Miosiernych, ale te dla braku osób nie przyjy go, wic
sta pustk, potem umieszczono w nim na parterze mieszkanie za-

stpcy mandataryusza (Yerwaltungswohnung 5 pokoików, kuchnia,

izba czeladna i t. d.), kas z elaznemi drzwiami, kancelary (Ver-

waltungs-Kan^ellei, 2 pokoiki). Na pitrze za mieszkanie mandata-

ryusza do r. 1827 z 3 pokoików i kuchni, areszt dominikalny, mie-

szkanie pisarza dominikalnego. W dawnem opactwie (parterowym

domu) mieszka kontrolor, potem bya tam szkoa normalna picio-

klasowa ^). Koció w. Ducha, zabiwszy deskami wielki otarz,

z askami synnym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, i odarszy

z ozdób i sprztów, obrócono na wojskowy magazyn prowiantowy

(Militdr- Yerpflegs-Magazin).

Starosta sdecki Ignacy Kabat i obywatele miasta, okazali si

Jezuitom yczliwi. Starosta opróni kaza co prdzej klasztor z biur

cowych i wniós podanie do gubernium o zaliczk 300 zr. na ze-

wntrzne reparacye i koszta przesiedlenia. Miasto wynajo inny

dom na szko i zoyo 23 wrzenia 1831 r. deklaracy, obowi-

zujc si » wszystkie ubikacye wybieli; gdzie potrzeba bdzie wy-

tynkowa; okna, drzwi, piece, posadzki do dobrego stanu z swego

wasnego uczyni... do rozszerzenia ubikacyi wszelk sw pomoc

dekretem nadwornym 4 lipca 1784 r. kazat ich znie, sekularyzowa i uy do

posugi paraUalnej, niesposobnym za do tego wyznaczy pensy. W klasztorze

mieszkao 15 ksiy Norbertanów, 5 nowicyuszów; w innych klasztorach 5-ciu

ksiy, nalecych do sdeckiego opactwa. (Sygaski III, 75. — Ks, Chotkow-

ski podaje wedug rzdowych aktów tylko 7 zakonników). Dobra ponorberta-

skie, jako Section der llerrschaft Neusandec, administrowa rzd, niedonie,

wic je wystawi na licytacy d. 19 i 20 listopada 1829 roku za czn sum
16.150 zr. konw. m. Dbrówk naby Dyonizy Wójcikowski, reszt Józef He-

benstreit.

*) Acta Prov. Galie. Xf, nr. 40. Gebilude-Beschreibung des ehemaligen

Sandecer Ex-Norbertaner Klosters 1832. l'odpisany komisarz cyrkularny Duna-

jewski, ojciec kardynaa i ministra. — Ciotkowski. Historya polityczna dawnyci

klasztorów panieskich w Galicyi 1773— 1848, str. 389.
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z si i majtku ofiarowa « *). Nawet sam cesarz Franciszek I, tro-

skliwy o los Jezuitów, kaza 1 padziernika zapyta gubernium,

czy ju znalazo umieszczenie dla nich ? Odpowiedzia nowy jene-

ralny gubernator Galicyi arcyksi Ferdynand d'Este 8 grudnia,

e studyum teologiczne umieszczone w Sczu, e ma nadziej, i
Jezuici obejm kilka katedr w istniejcem tame gimnazyum albo

i jego dyrekcy i prosi o zatwierdzenie zaliczki danej im na ko-

szta reparacyi, któr oni sami nierównie taniej, ni kosztorys iny-
niera opiewa, wykonaj.

Koció w. Ducha oddano Jezuitom nieco póniej, a na re-

paracy jego wyzn8C'czy rzd 2.607 zr. 16^/8 kr. konw. m. (koszto-

rys opiewa na 3.103 fi.), ale tak koció jak klasztor oddany im

zosta 10 lutego 1832 r., prowizorycznie tylko, bo jeszcze 20 lipca

1833 r. zapytywao gubernium prowincyaa, jakie bd koszta bu-

dowy nowej czci kolegium, czy ma dostateczn liczb profeso-

rów i czy nie myli wróci do Tyca, odrestaurowanego co z grub-

sza ? Dopiero po sprzedaniu wszystkich dziaów dominium sdec-
kiego 1834 r. oddano je definitywnie, a cesarz zatwierdzi t now
fundacy sdeck 22 kwietnia 1835 r. ^).

Ju we wrzeniu 1831 r. przyby do Scza O. Samuel Ra-

hoza jako prokurator kolegium i przez jesie i zim, przy yczli-

Avoci starosty i miasta, wyrestaurowa klasztor ponorbertaski tak,

e w marcu zjedaU si, przewanie kosztem ksieni Duval, prze-

znaczeni do kolegium ksia i bracia i 7 kwietnia otwarto kole-

gium. Pierwszym jego rektorem by O. Józef Morelowski; oprócz

5 profesorów, 9 teologów i 6 braci, mieszkaU tu 00. Mikoaj Bro-

dowski minister domu, Karol Snarski kaznodzieja i misyonarz, Mi-

cha Kawecki spowiednik, razem 24 osób ^). Poniewa koció sta

spustoszony, wic msze w. odprawiali w przylegej kaplicy w. Anny.

Na tymczasowe odnowienie jego i na zakrysty ofiarowali, znany

nam senator Józef August Iliski i szlachetna matrona Kisielewska

wiksz jamun, » dobrodzieje wiedescy « nadesali sporo orna-

tów i przyborów kocielnych. Prepozyt kapituy i oficya tarnowski

M Orygina deklaracyi w Archiv. Prov. Pol.

») Acta Prov. Galie. XII, nr. 101—113. — Chotkowski. Jezuici w Galicyi

sir. 81-82.

") Tlist. Gol. Sandec. 1832. — Gatalogi breves.
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Jan Fukier, podarowa may organ z Icocioa tynieckiego. Wic ju
na Zielone witki, 10 czerwca 1832 r., biskup Pisztek, który wi-

zyt pastersk wanie rozpoczyna, konsekrowa koció w. Du-

cia i otworzy 40-godzinnem naboestwem z dwoma kazaniami

dziennie ^). Odwdziczajc si za t ask, prowincya przeznaczy

00. Snarskiego i Rahoz na misyonarzy jego przybocznych przez

cay cig wizyty dyecezyalnej (od 10 czerwca do 15 sierpnia) w s-
deckim i innych dekanatach. Biskup w licie pasterskim sawi ar-

liwo tych kapanów przed ca dyecezy.

Obudzia si z letargu religijnego Sdecczyzna z swoj sto-

lic. Nietylko w dnie witeczne, ale w wtorki i pitki jako dni

targowe, lud garn si do konfesyonalów, sucha akomie kaza
i nauk i budowa si porzdkiem i okazaoci naboestw. Wdzi-
czny zato, przynosi do furty pierwociny zboa i bydlt, nabia i na

co sta byo jego wiejskie mienie. Jak wszystkie wówczas miasta

cyrkularne, tak Scz roi si od urzdników i wojskowych, Niem-

ców i Czechów. Ci widzc, jak na kazania polskie cinie si miej-

ska i wiejska ludno, prosili rektora o kazania niemieckie. Trudno

im byo tego odmówi, wic co miesic goszono jedno lub dwa

kazania w tym jzyku, bez uszczerbku jednak dla kaza polskich i bez

staego zobowizania si.

Jubileusz Grzegorza XVI ogoszony 1833 r., otworzy znów

szerokie pole do pracy icie apostolskiej w wasnym kociele, gdzie

o 9 i 10 wieczór widziae przystpujcych do komunii w., ale

take po innych parafiach, ile si starczyo.

Wynagrodzi im Bóg to powicenie. Mieli najprzód wielk

pociech, bo nadarzya si sposobno okazania wdzicznoci » Matce

staniteckiej« ksieni Duval. Wracaa ona z trzema zakonnicami

z kpiel trczyskich przez Scz 3 sierpnia 1833 r., wic rektor

*) Nastpnego roku zaprowadzono rekolekcye i kazania wielkopostne;

póniej nieco Bractwo Najsod. Serca Jezusowego. Roboty stolarskie koo ota-

rzy, snycerskie i zocenia wykona brat Ignacy Pietrzycki; koo relikwiarzy,

antypedyów i innych ozdób O. Mateusz Kossowski, dugoletni prefekt kocioa

i kierownik robót koo niego. Oprócz wielkiego otarza Matki Boskiej i dwóch

bocznych w. Ignacego i Stanisawa Kostki, by czwarty w. Alojzego, zamie-

niony na otarz w. Krzya, pity w kaplicy otarz w. Anny. Organy i dzwon

7. funduszu rzdowego. Drugi wielki dzwon ofiarowa podobno O. Mik. Bawo-

rowski, suchajc w Sczu teologii 1832— 1834 r.
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Rahoza z kolegium przyjmowa j w kociele, gdzie na jej inten-

cy odprawiono wotyw, potem zaprosi na niadanie i przez kilka

dni jej pobytu w miecie, opatrywa jej potrzeby ^). Koo tego czasu

arcyksi Ferdynand d'Este zwiedzajc Galicy, zatrzyma si
w Sczu. Przyjmowano go jak mona byo najuroczyciej, on za
widzc ciasnot mieszkania i szczupo ogrodu, poleci rektorowi

kupi zaraz na jego rachunek wielki ogród od ssiada aptekarza

Dyonizego Wójcikowskiego, wypaci za potem 1.100 zr. kon. m.,

a nadto 1.000 zr. k. m. da jako jamun dla domu. Wyznaczy
kaza z funduszu religijnego roczny ryczat na utrzymanie kocioa
i zwróci blizko 1.000 zr., które Jezuici na koció w Tycu i S-
czu wyoyli; na gruntown za napraw kocioa sdeckiego we-

wntrz i zewntrz, wystara si u cesarza o sum 2.607 zr. jak to

wspomniaem wyej. Wreszcie dla rozszerzenia mieszkania uzyska

u cesarza 14.000 zr. konw. m. na zakupno ssiedniej kamienicy

aptekarza Wójcikowskiego, któr z dawnym klasztorem poczy
kaza nowym, pitrowym gmachem; susznie go wic kolegium s-
deckie uwaa za sw^ego fundatora.

Znalaz si i drugi dobrodziej, biskup przedtem w Tarnowie,

teraz w Lincu Grzegorz Ziegler; widocznie Jezuici dobrze si zapi-

sali w jego pamici. Umar by w Licu wiedeski kanonik Karol

de Berto, w testamencie zapisa legat 2.000 zr. konw. m. do roz-

porzdzenia biskupa, on za przekaza go sdeckiemu kolegium *).

Miao ono na swe roczne utrzymanie zrazu 3.000 zr. potem (od

1834 r.) 5.040 zr. z rocznego ryczatu cesarskiego, 600 zr., » suple-

mentu « od kolegium tarnopolskiego i dochód z ogrodów, mogo
wic wyywi 30—40 osób.

Do gruntownego odnowienia i ozdoby kocioa w. Ducha za-

bra si 1833—1834 r. rektor Morelowski i przekroczy prelimino-

wan sum (2.607 zr.) o 706 zr. 37 kr., które mu jednak od

rzdu zwrócone zostay ^). W odnowionym kociele, oprócz dorocz-

1) Acta Prov. Galie. XII, nr. 135.

') Hist. Gol. Sandec 1833. Dwa byy warunki legatu: 1) Przez lat 20 co

miesic jedna msza w. za dusz . p. Karola. 2) Raz w roku jeden z ksiy
da rekolekcye 3-dniowe kapanom na danie biskupa tarnowskiego lub ruskiego

biskupa przemyskiego.

^) Odmalowano wic wityni w stylu pokojowym, odwieono wielki

otarz, a obraz Matki Boej ozdobiono sukni metalow posrebrzan, koronami
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nych wystawnie]szych naboestw, obchodzono 1840 r. od 8— 10

listopada bardzo uroczycie kanonizacy w. Franciszka Regis.

§. 74. Gimnazyum sdeckie. — Waniejsze wypadki.

1835-1848.

Spraw oddania gimnazyum sdeckiego, istniejcego na mocy

dekretu nadwornego 7 sierpnia 1818 r. pod wieckim zarzdem.

Jezuitom, poruszy ju 1831 r. arcyksi d'Este w Wiedniu. Wsku-

tek tego nadworna komisya nauk zapalaa 14 czerwca 1832 r. gu-

bernium, czy mona rzeczone gimnazyum odda Jezuitom ? W za-

stpstwie arcyksicia, odpowiedzia hofrat Munnich 2 padziernika

t. r. przeczco, raz, e nicby si przez to nie oszczdzio albo bar-

dzo niewiele, bo trzebaby budowa nowe gmachy; powtóre, e Je-

zuici nie maj dosy si naukowych, skoro jeszcze dotd nie otwo-

rzyli konwiktu lwowskiego; niech go pierw opatrz w nauczycieli,

potem czas myle o Sczu. Dopiero 15 maja 1834 r. przedoya
nadworna komisya nauk w tym duchu opini swoj cesarzowi

i rzecz posza w odwlok *).

Tymczasem znany nam przywilej cesarski 1836 r., nadajcy

Jezuitom wolno nauczania wedug Raio studiorum, zachci no-

wego (od 19 listopada 1837 r.) rektora Samuela Rahoz i nowego

(od 6 sierpnia 1838 roku) prowincyaa Rafaa Markijanowicza, do

podjcia stara o sdeckie gimnazyum we Lwowie i Wiedniu.

Wskutek tego prezydent gubernialny Krieg zjecha do Scza, aby

si z bawicym tam prowincyaem rozmówi co do warunków

przyjcia rzeczonego gimnazyum. Przyby te, wracajc z sejmu

wgierskiego, arcyksi Ferdynand d'Este i w teje sprawie uma-

wia si z prowincyaem. Urzdownie za zapytano prowincyaa

z gubernium 15 czerwca 1898 r. czy w razie oddania gimnazyum

musi si ono mieci w kolegium czy gdzieindziej, jakie std wy-

i wotami; sprowadzono z Wiednia do dwóch nowych otarzy bocznych obrazy

w. Ignacego, pdzla Kuppolwiesera i w. Stanisawa Kostki pdzla Steidla, za-

paciwszy za nie 350 zr. Sprawiono 18 awek z modrzewia i 6 konfesyonaów,

nadto tabernakulum, 6 lichtarzy rzebionych, tyle mosinych posrebrzanych,

zocony krucyfiks i dzwon wielki. (Ciiotkowski 83)

1) Chotkowski sir. 84.

JEZUICI W P0L80C. 1. 45
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nikn koszta i czy nie ucierpi na tem gimnazyum tarnopolskie

i konwikt lwowski ? Po zaspakajcej odpowiedzi prowincyaa, gu-

bernium reskryptem 22 czerwca t. r. uwiadomio go, ze oddaje gi-

mnazyum w zarzd Jezuitów, jeeli wysze wadze na to si zgo-

dz. Zgodziy si sn, bo ju 4 sierpnia t. r. nadworny dekret,

a 24 sierpnia gubernialny dekret oddaje sdeckie gimnazyum w za-

rzd Jezuitom. Krótko przed otwarciem szkó, d. 31 sierpnia przy-

by do Scza gubernialny i nadworny radca von Stutterheim,

i z starost zwiedzi ubikacye szkolne, nowe kolegium, gdzie mu
si grono profesorskie przedstawio, dawny klasztorek, pokoje, ja-

dalni, bibliotek, wkocu koció i poegnawszy uprzejmie, odda-

li si. Prowincya 1 wrzenia 1838 r. podzikowa prezydentowi

Kriegowi, e poda projekt i swym kredytem popar oddanie s-
deckiego gimnazyum Jezuitom, on za 8 wrzenia t. r. powinszo-

wa Jezuitom objcia w zarzd tego zakadu ^).

Prowincya jako dyrektor gimnazyum (vice-dyrektorem by
kadorazowy rektor) naznaczy ju w lipcu prefektem gimnazyum

0. Jerzego Foerstera, profesorami: parwy magistra Fryderyka Ko-

linka, infimy ks. Karola Wagnera, gramatyki ks. Hipolita Lipec-

kiego, syntaksy Dominika Jenny, poetyki magistra Bartlom. Geigera,

retoryki magistra Franciszka Kautnego, prefektem obyczajów i za-

razem exhortatorem magistra Jana Pospischilla. Oprócz prefekta

szkó, wszystko modzi pedagogowie, oprócz dwóch, wszystko

Niemcy i Czesi. Prawda, e wykady odbyway si po niemiecku,

e nawet egzorty niedzielne do uczniów syntaksy, poetyki i reto-

ryki odbyway si w kociele po niemiecku; miewa je 1843 r. Po-

lak z dusz i kociami, kleryk jeszcze, Karol Antoniewicz ^); nauki

dla trzech klas niszych mówiono w zakrystyi po polsku. O. Foer-

stera, dlatego, e by prefektem nauk teologicznych, zastpi 1839 r.

O. Jozafat Zaleski. Po nim od 1842 r. O. Karol Baraski; nastp-

nego roku, nowo wywicony 0. Kautny, Morawiak, po nim od

1845—1848 r. O. Augustyn Lipiski, Szlzak, mody i energiczny,

który karno i ad utrzymywa cile w gimnazyum ^). Pomimo

1) Acta Prov. Galie. XVII, nr. 91, 102.

') Diarium theologorum Col. Sandec. a. 1843 d. 15 januarii i dalej, a
do czerwca. Zastpi go mag. Schwitzer, potem X. Brzeniak, ale znów w lipcu

1844 r. kaza po niemiecku do studentów Mag. Antoniewicz.

') Catalogi breves.
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tych usterek w doborze grona nauczycielskiego, liczba uczniów do-

chodzia do 200 i wyej; byli to przewanie synowie górali i rze-

mielników; z klasy urzdniczej i z szlachty stosunkowo niewielu.

Do profesorów Polaków lgna modzie, do obcokrajowych mniej,

ale im nie uchybiaa niegrzecznoci. Wielu koczyo tylko nisze

klasy; w r. np. 1847 z 50 syntaksistów tylko 18 doszo do reto-

ryki, potem udah si na wysze studya. W naukach trzymano si

ratio studionim, rozszerzonej nieco przez jeneraa Roothaana 1832 r. ^);

dwa razy tygodniowo dawano lekcye francuzkiego jzyka.

Otwarcie jezuickiego ju gimnazyum odbyo si w poniedzia-

ek 3 wrzenia 1838 roku. Po wotywie o Duchu w. celebrowanej

przez rektora Rahoz w asycie caego kolegium, a przy udziale

starosty Bocheskiego, magistratu i licznego grona pobonych, mo-
dzie wrócia z kocioa do gimnazyum (w popijarskim klasztorze

na 1 i 2 pitrze, na parterze za starostwo) do auli klasy V, gdzie

na piknym tronie jania obraz cesarza Ferdynanda, po obojej

stronie krzesa dla dostojnych goci. Starosta odczyta dekret na-

dworny, powierzajcy gimnazyum Jezuitom. Odpowiedzia vice-dy-

rektor Rahoza acisk oracy, dzikujc cesarzowi i rzdowi za

zaufanie, wzywajc modzie i profesorów^, aby temu zaufaniu go-

dnie odpowiedzieli, spenieniem wiernem obowizków. Przemawiali

jeszcze: profesor retoryki magister Kautny po acinie o wanoci
nauk i ich zwizku z wiar; profesor 3 klasy 0. Lipecki po pol-

sku, sawic metod nauczania (ratio studiorum) w szkoach jezuic-

kich, wreszcie ks. prefekt Foerster po niemiecku o prawdziwej mo-

ralnoci w wychowaniu szkolnem. Po poudniu zebraa si modzie

klas wszystkich w auli; ks. prefekt odczyta i objani jej regula-

min szkolny, poczem wrócia kada do swej klasy, aby powita

profesorów. Nazajutrz rozpoczy si swym porzdkiem nauki

szkolne *).

Alici w samych pocztkach przykra niespodzianka. Student

retoryki Tadeusz Kozowski otrzyma od proboszcza z ososiny,

Maresza » zakazane ksiki^ Lelewela i » Wyprawa (emisaryusza)

Zaleskiego do Polski*; czyta je, da do czytania studentom Leo-

nowi Maniewskiemu i Franciszkowi Skrzyskiemu i panu Obuszkie-

*) Patrz tom I, str. 101, nota 1.

') Litterae annuae Col. Sandec. a. 1838.

45*



698

wieowi, i prowadzi z nimi » rewolucyjne* rozmowy. Uwiziony

z rozkazu starosty, badany, skazany zosta na 8 dni aresztu z dwu-

krotnym postem i z szkó wydalony.

Wspólnikowi jego w tej » nader niebezpiecznej « propagandzie

Józefowi Kapuciskiemu *), policzono areszt ledczy za kar i wy-

dalono z szkó. Rektor Rahoza i prefekt szkó Foerster ujli si

za skazanymi, dowodzc w pimie z d. 16 grudnia 1838 roku, do

gubernium, e obydwaj ci studenci, Kozowski zwaszcza celujcy

ucze, raczej z modzieczej pochoci, jak z przewrotnej woli zb-
dzili, e za t pocho, a nadto ukarani kilkotygodniowem ledz-

twem i wizieniem, e wic nie naley im ama przyszoci wy-

daleniem z szkó, ale pozwoli, aby dokoczyli retoryki pod szcze-

gólnym nadzorem dyrektoryatu. Gubernium polecio rektorowi raz

jeszcze wspólnie z starost zbada t spraw. Rektor, zdaje si bez

porozumienia z starost, wystosowa 11 i 13 lutego 1839 roku, do

gubernium » raport « z tyme samym wnioskiem, co przedtem. Nie

podobao si to gubernialnym panom; prowincya otrzyma d. 29

marca 1839 r. polecenie, aby » rektora Rahoz stosownie pouczy

(angemessen belehren)^ e nader niebezpiecznych dla pastwa agita-

cyi nie mona ka na karb modzieczej pochoci, bo to le za-

stosowana pobaliwo (ubel angebrachte Humanitdt) ^).

To niemie zajcie nie miao dla szkó gorszych nastpstw.

Z wielk okazaoci odbyo si tego roku i lat nastpnych rozdanie

nagród i to w kociele po wyniesieniu Najw. Sakramentu do za-

krystyi, w obecnoci starosty, urzdów, rodziców i zacnych go-

ci. Jeden z retorów otwiera zebranie acisk mow, potem szy

deklamacye wasnych wierszy w trzech jzykach, przeplatane pie-

wem, wkocu ks. prefekt odczyta z zotej ksigi imiona i nazwi-

ska premiantów i akcesistów przy odgosie trb i bbnów; starosta

i zacniejsi gocie rozdawali nagrody, sami za otrzymywali druko-

wan Juventus^ czyh spis modziey szkolnej wedug klas, alfabe-

tycznym porzdkiem ^).

^) Który za zabójstwo pilzneskiego burmistrza Markla z wrzekomego
patryotyzmu popenione, powieszony we Lwowie na hyclowskie] górze 31 lipca

1847 roku.

•) Acta Prov. Galie. XVII, nr. 140—147.

') Tame rok 1839. — Juventus caes. regii Gimnasii Neo-Sandecensis

Religiosis Soc. Jesu commissi e moribus et progressu in litteris censa, exeunte
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Co miesic retorzy urzdzali » akademi « z odczytów i wier-

szy wasnych, z deklamacyi ustpów z klasycznych mówców i poe-

tów i zapraszali na ni ksiy i teologów z kolegium.

Na prob vice- dyrektora Rahozy z dnia 12 stycznia 1839 r.

o pozwolenie erygowania sodalicyi maryaskiej, dao gubernium
d. 9 padziernika t. r. odpowied przychyln »na warunkach jak

w Tarnopolu*; a ju 8 grudnia nastpio uroczyste zaoenie stu-

denckiej kongregacyi Sodalisów Maryi; moderatorem jej by kado-
razowy ks. prefekt szkó. Jedyne to wówczas stowarzyszenie auto-

nomiczne wpywao korzystnie na modzie, nietylko religijnie, ale

i pod w^zgldem towarzysko-spoecznym.

Dnia 4 wrzenia 1839 r. witao miasto i kolegium ksicia

Modeny Franciszka Karola d'Este brata arcyksicia Ferdynanda.

Zwiedzajc z starost kolegium, rozmawia mile z Jezuitami. Sota
popsua iluminacy artystycznie urzdzon. W rok niespena, 12 hpca

1840 r. zawita zawsze miy i podany go gubernator arcyksi
Ferdynand d'Este. Dziwnie si im okaza askaw^y, zwiedzi dom
cay, kt kady, w kuchni zagadn brata kucharza *a có, sma-

czny gotujesz obiadek ?« ale przytem przekona si powtórnie o cia-

snocie mieszkania i przyrzek przyspieszy jego powikszenie. Ja-

ko jadc do Modeny zatrzyma si w Wiedniu i uzyska na bu-

dynek czcy dawny klasztor z domem aptekarskim (Wójcikow-

skiego) od cesarza dnia 9 padziernika 1840 r. sum 23.000 zr.

z funduszu religijnego. Ju 9 padziernika t. r. nadszed do guber-

nium dotyczcy dekret nadwornej komisyi nauk; dnia 22 listopada

i 11 stycznia 1841 r. gubernium powierzyo Jezuitom (O. Mateu-

szowi Kossowskiemu) budow bez zdawania rachunków, pod kie-

runkiem budowniczego rzdowego *).

anno scholastico 1843. Bochniae Typis Laurentii Pisch in 4-to pag. 12. —
Uczniów byo 265, z sdeckiego, jasielskiego, sanockiego, bocheskiego cyrkuu;

szlachty 9%, wieniaków i górali 307o, reszta mieszczan, oficyalistów, urz(^dni-

ków i ruskich ksiy synowie. Juventus z 1844 r. wskazuje znaczny ubytek;

uczniów byo tylko 200, szlachty 10%. Przedmioty szkolne: religia, acina, greka,

geografia i historya, algebra i arytmetyka. Wykad niemiecki.

») Lit. an. Col. Sandec. 1840, 1841. — Acta Prov. Galie. XVIII nr. 188.

Arcyksi wizytowa biura rzdowe, zamek, a najpilniej szkoy, zatrzymujc

si w kadej klasie po 7-8 minut. Zwiedzi potem koció farny i klasztor Kla-

rysek w Starym Sczu. Po obiedzie u starosty przyj podwieczorek u hr. Sta-
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Wic rektor Pawe Ciechanowiecki rozpocz zaraz po Wiel-

kiejnocy w kwietniu 1841 r., sprowadziwszy mularzy ze Szlzka,

budow kolegium od frontu w przedueniu poaptekarskiego domu,

a ju z kocem wrzenia nastpnego roku, zamieszkali w niem na

parterze profesorowie gimnazyalni, na pitrze rektor i teologowie.

Pawilon pónocny, czcy front nowego gmachu z klasztorem po-

norbertaskim ukoczono 1843 r. W miejscu budynków starego

opactwa, wycignito mury pawilonu poudniowego, czcego front

kolegium z kocioem, ale nie wykoczono wewntrz. Sta on tak

pustk, drzwi i okna deskami zabite, a do 1895 r.

Senator Ihski, oprócz jamun na odnowienie wielkiego o-

tarza i kocioa, zapisa 1838 r. sdeckiemu kolegium 100.000 zp.

(25.000 zr.) na dobrach swych pod Bochni. Dzikowali mu Je-

zuici i ofiarowali sufragia; zdaje si, e jeszcze przed jego mier-

ci (1844 r.) sum t wypaci syn Janusz.

Z tych pienidzy, czy z spadków familijnych od biaoruskich

Jezuitów ofiarowanych, rektor Ciechanowiecki móg naby poblizk

wie Zabecze (dwór z lasem i 260 mórg ornego pola) na will

dla kolegium za 14.000 zp.; przez skromno jednak, aby nie

uchodzi za »pana dziedzica «, wola wybudowa myn o 4 kamie-

niach i w tym celu zawar umow z mynarzem z Czech. Sia pie-

nidzy, a jeszcze wicej kopotów z rzdem, miastem i prywatnymi

wacicielami domów nadrzecznych kosztowa ten myn, a poytku

niós mao, zwaszcza gdy mieszczanin Jdrzej Jenkner (protestant)

i ydzi pobudowali powyej rzeki Kamienicy myny ^). Ju 1843 r.

powód sierpniowa zamuha koryto mynówki, popsua zaczt bu-

dow myna, i ledwie w padzierniku nastpnego roku skoczon by

dnickich w Nawojowej, którzy take prowincyaa Markijanowicza zaprosili. Wie-

czorem Scz illuminowany, ale najwspanialej kolegium. Arcyksi wracajc

z Nawojowej, zatrzyma si przed niem, odczytywa gono wiersz i emblemata

przezroczy, modzie szkolna wyprawia mu owacy woajc: vivat! vivat!

') Ks. Chotkowski w tajnem archiwum pastwa w Wiedniu znalaz

z dwóch tylko lat 1845-1847, a 10 konwolutów akt, odnoszcych si do

myna w Nowym Sczu. Chodzio o to, czy kontrakt kolegium z gmin miejsk

podpisa ma tylko sam rektor, czy te wszyscy czonkowie kolegium. Nadworna

komisya duchowna orzeka wreszcie, e tylko sam rektor. (Jezuici w Galicyi

str. 123). Zahecze kupiU Jezuici 1901 r., ale za 65.000 zr.
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moga. Podobn psot wyrzdziy wylewy górskiej Kamienicy w na-

stpnycli latacti, myna jednak nie obaliy ^).

Do swych dobrodziejów, oprócz arcyksicia d"Este i ksieni

Duval, zmarej 8 listopada 1842 r., uczczonej icie ksicym po-

grzebem, na który przyby biskup tarnowski z kapitu i moc kleru,

zaliczao kolegium, rzecz ciekawa, smutnej sawy z 1846 r., staro-

st Karola Bocheskiego, który take do upikszenia kocioa ch-
tnie si przyczynia; obywatela Kosterkiewicza i aptekarza Wójci-

kowskiego (syn jego Wadysaw zosta 1862 roku Jezuit), który

oprócz innych ofiar, na kanonizacy w. Franciszka de Hieronimo

sprowadzi z Wiednia ornat i dalmatyki z zotej lamy, za 50 du-

katów; mieszczanina starosdeckiego Gawed, który poyczy, po-

tem i darowa 300 zr. k. m. Obywatelka z przedmiecia Grodzkie

Annti z Szafraskich Mcnarowska testamentem 13 lipca 1833 r.

legowaa Jezuitom 80 zr. »na msze za dusz moj«. Klaryski

z Starego Scza, odarte przez Józefa II z mienia, skazane na pen-

sy 200 zr. rocznie na osob, odwdziczajc si zato, ze sdeccy

Jezuici byU ich nadzwyczajnymi spowiednikami i przewodniczyli

w rekolekcyach corocznych, ofiaroway misternej roboty ornat

z sieczki szklanej ^).

Szlachta sdecka po dworach nie nawizaa z Jezuitami bli-

szych stosunków, pozostaa im obc, raz, e uwaaa ich za zbyt

lojalnych dla rzdu, a powtóre, e gimnazyum przez modych prze-

wanie Niemców i Czechów, z których kilku opucio wnet zakon'),

w duchu niemieckim prowadzone, nie budzio zaufania. OddawaH
tam swych synów ci, którzy nie mieli zaco ich ksztaci w wol-

nym Krakowie lub zagranic i po za szko unikali bliszych rela-

cyi*). Poprawio si nieco, po misyach O. Antoniewicza 1846 r.,

o których mówio si wyej.

*) Hist. Col. Sandec do r. 1846 doprowadzona.

«) Acta Prov. Galie. XVIII, nr. 167.

*) Jak np. klerycy: Jaii Pospiscliill 1840 r., Dominik Jenny, Franciszek

Foytzik, Józef Schoen; z Polaków: ks. Hipolit Lipecki 1841 r. Z teologii wyst-

pili 1840 r. Jan Hillay, Henryk Burger.

*) Wedug Juventus czyli katalogu uczniów na rok 1843, byo 36 z dro-

bnej szlachty. Na retoryce ó: Jul. Fischer, Makary Maniecki, Stanisaw Zaremba,

Feliks Zoellner, Wadysaw Zarlikowski. W poetyce 5: ukasz Unicki, Maksym

Lachociski, Karol Krasiski, Konstanty Ulaniecki, Adam Winiewski. W syn-
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Studyum teologiczne miao kilku staych, istotnie uczonych

i dowiadczonych profesorów biaoruskich, jak: 00. Foerster, Ra-

hoza, Perkow^ski, Ciechanowiecki, Antoni Grocholski, Józef Brown,

Skrocki, Franciszek Kiejnowski, Józef Podobied, Richardot, Mennet,

Markijanowicz. Z naodszej generacyi wykadaH dogmatyk: 00. Ba-

worowski 1837 r., Daniel Pettko 1841 r. Teologów bywao kilku-

nastu, czasem tylko kilku. A do r. 1836 wicono ich po sko-
czonym IV roku, za pozwoleniem rzdu i po zoeniu konkursu

przed konsystorzem, ale wskutek przywileju cesarskiego na Ratio

studioruni^ otrzymywali wicenia kapaskie po III, czasem, jak

ks. Antoniewicz, po II roku teologii. Take co do wyboru podrcz-

ników teologicznych, nadworna komisya nauk narzucaa swoje, b-
dne czsto i z duchem Kocioa niezgodne. Jezuici ich nie przyjli,

ale sprawiedliw^ ich ocen przesali konsystorzom, te za nadwor-

nej komisyi nauk, i ju przed 1836 r., uywah ksiek w zakonie

przyjtych, po tym za roku uwolnili si w tym i kadym wzgl-

dzie od nadzoru nadwornej komisyi.

Wszystkie inne zakony w Galicyi nie miay studyum teolo-

gicznego, ani te chciay korzysta z studyum sdeckiego. Jeden

tylko gwardyan Reformatów z Rawy, prosi gubernium o pozwole-

nie dla swych kleryków, ukoczonych filozofów tarnopolskich, ucz-

szczania na teologi w Sczu. O to samo dla wszystkich kleryków

swoich, prosi cesarza prowincya reformacki 1844 r. Ferdynand

da sygnatur probie i odesa do nadwornej komisyi nauk, ta za
11 sierpnia t. r. do gubernium, a to do konsystorza arcybiskupiego

we Lwowie »dla zaopiniowania*. Rzecz ciekawa, opinia konsystor-

taksie 8: Feliks Firlej, Wincenty Neronowicz, Aleksander Zaremba z Januszko-

wie, Feliks Berski, Józef Hebenstreit, Wincenty Grodzicki, Feliks Racieski, Sta-

nisaw Leszczyski. W gramatyce dwu: Adam Bzowski, Stanisaw Kro-

bicki. W infimie 11: Alojzy Szalay, Jan Leszczyski z Brzozowa, Konstanty

Mkulski, Ludwik Mikiewicz, Piotr Ostrowski, Konstanty Werecki, Hipolit

Wickowski, Waleryan Lachociski, Romuald Maniecki, Wilhelm Zabawski,

Wojciech Zarba. W parwie 7: Roman Bukowski, Stanisaw Gorczyski, Hi-

polit Reklewski, Ludwik Sehng de Saulenfels, Micha Werecki, Franciszek u-
awski, Klemens Zywicki. Kilku z nich uczyo si celujco, kilku le, reszta

rednio.

Kilku sdeckich uczniów wyszo na znakomitszych ludzi, jak: Maciej

Czyszczan, prezydent sdu apelacyjnego w Krakowie, Albin Dunajewski kard.

biskup krak,, Józef Sembratowicz metropolita Rusi, Possinger, namiestnik Gali-

cyi, Chajos, radca dworu, Maj, dyrektor gimnazyum w Jarosawiu i t. d.
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ska brzmiaa odmownie. Dlaczego ? bo Jezuici ciesz si przywile-

jem niezalenoci od komisyi nadwornej nauk z r. 1836, jakiego

nie maj Reformaci, bo ci Jezuici nie ucz metodyki i prawa ka-

nonicznego z uwzgldnieniem ustaw austryackich in puhlico eccle-

siasticis; bo wreszcie prawo kanoniczne i historya kocielna s
u nich nadobowizkowym przedmiotem; tych za wszystkich nauk

potrzebuj klerycy Reformaci, aby mogli potem pracowa na pa-

rafiach. Có si wic stao ? Wskutek przedoenia nadwornej ko-

misyi 17 lipca 1845 r., cesarz pozwoli 19 sierpnia t. r. prowin-

cyaowi Reformatów otworzy osobne studium tlieologicum dla swego

zakonu ^). Zdaje si jednak, e po cichu jeden lub drugi kleryk, nie

Jezuita, uczszcza na wykady teologiczne w Sczu. Tak np. w »dia-

ryuszu teologów sdeckich* pod d. 20 czerwca 1838 r. czytam:

»Rano skada egzamin Rev. Dmnus Kajetan Brzeziski, kleryk

obrzdku ormiasko-katolickiego z czci II teologii moralnej*. Kle-

ryk ten ju ukoczy teologi we Lwowie, w Sczu j tylko po-

wtarza.

W r. 1843 zwiedzi kolegium wizytator Wincenty Buczyski,

naznaczony od jeneraa Roothaana gównie dla uregulowania stu-

dium domesicum i nauk szkolnych w Tarnopolu i Sczu. W du-

gim o 20 punktach memoryale dla kolegium i drugim krótszym,

dla gimnazyum, poleci usunicie niektórych usterek w karnoci za-

konnej, zachci do zachowania regu i Ratio studiorum i unormo-

wa dokadniej wykady teologii; waniejszych reform nie zaprowa-

dza, bo nie byy potrzebne*).

Zacny biskup tarnowski Józef Wojtarowicz, jadc do wód
w Krynicy w sierpniu i wracajc w wrzeniu 1841 r., zatrzyma

si w kolegium, najgocinniej podejmowany. Zjawi si take 1844 r.

nieproszony go, prezydent gubernialny br. Krieg, a wizytujc

wszystkie urzda, zwiedzi te w towarzystwie starosty dokadnie

gimnazyum, kolegium, sale i bibhotek. Wreszcie w jesieni 1847 r.

nowy gubernator hr. Franciszek Stadion, zwiedzajc Galicy, przy-

by do Scza na wizyt szkoln, zwiedziwszy poprzednio gimnazya

w Tarnowie i Bochni, z których nie by zadowolony. W Sczu

') Chotkowski. Jezuici w Galicyi, str. 75, 76.

*) Liber ordinalionum provincialium Col. Sandec. Memoryay wizytatora

nosz dat 21 sierpnia i 10 padziernika 1843 r.
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przeciwnie » wszystko znalaz w dobrym porzdku «, chocia osobi-

cie uczniów egzaminowa, zwaszcza w klasaci wyszych.

O krwawym roku 1846 krótkie tylko w kronice i rocznikach

znajduj wzmianki. Raz, e z powodu misyi pokutnych 00. Anto-

niewicza i Skrockiego w cyrkule sandeckim, » wielki i czsty by
przystp do sakramentów w.« tak, e kilka razy wypady prelek-

cye z teologii, bo profesorowie pomagah w suchaniu spowiedzi

misyjnych penitentów. Druga wzmianka o szkoach; »na pochwa
naszych uczniów to take powiedzie mona, e podczas rozruchów

aden nawet ])odejrzany (u rzdu) nie by, chocia ssiednie gi-

mnazya na czas jaki zamkn byo trzeba «. Bo tez starosta Bo-

cheski trzyma Jezuitów w cigym strachu, nasya wonych z prze-

strog, e powstacy idc od Bochni do Scza, po drodze opadn
kolegium i wyrn do nogi jego mieszkaców. To znów zapowia-

da, aby na znak dany z modzierzy, owiethli okna od uhcy, któr
pomaszeruje wojsko ku Dunajcowi i sami gotowah si do obrony.

Istotnie wojsko tamtdy przechodzio i pod Kurowem u przewozu

natkno na 3 bezbronnych powstaców, których w tryumfie jakby

zdobycz wielk do Scza przyprowadzio. Do wizie take prze-

penionych 1846 r. i szpitali, nie dopuszcza ich starosta, nie chcc
ich sn mie wiadkami okruciestwa swego i rzdu, dopiero 1847 r.

0. Suszczewski naznaczony kapelanem wiziennym i szpitalnym.

Po rozdziale prowincyi 1846 r. otwarto w Sczu pierwszy

przerwany kurs domowego studyum filozoficznego, który przedtem

mieci si w Starejwsi i Tarnopolu; dla 6 filozofów profesorem

by O. Kamil Praszaowicz, kolegium Uczyo osób 47 i w tym ska-

dzie zasta je dekret banicyjny cesarza Ferdynanda, ogoszony dnia

8 maja 1848 r. Nie spodziewano si go, bo krótko przedtem lu-

dno Scza urzdzia owacy przed kolegium, woajc: » niech

yj, vivanf« i domagaa si ukazania Jezuitów, którzy nie wie-

dzc co si wici, z strachu przed »rewolucy« usunU si w gb
domu. Wic rektor Józef Podobied, ksia i klerycy ukazali si
w otwartych oknach kolegium; okrzykom, wiwatom, yczliwych tu-
mów nie byo koca. W czerwcu przyspieszono egzamina teologów^

i gimnazyastów, którym bez zwykych uroczystoci ks. prefekt Li-

piski odczyta klasyfikacye i rozda wiadectwa, i wnet wyjecha
na Szlsk do Piekar niemieckich, a stamtd na misye do Brazylii,

pierw jednak odda ksigi, akta, pieczcie i klucze gimnazyum sta-
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rocie Bocheskiemu, a d. 24 wrzenia 1848 r. dekret prezydyum

krajowego powaerzy gimnazyum sdeckie napowrót nauczycielom

wieckim.

Kolegium powoli si opróniao; jedni zajli miejsce przez

prowincyaa Baworowskiego wyznaczone, drudzy sami si o nie

starali, inni wreszcie klerycy, bez wyszych wice, jak Józef 01-

piski, Kazim. Zajczkowski, Franciszek Puszet dawny konsyliarz

a póniej praat, Karol Toms, opucih zakon na zawsze. Pozostali

jednak na miejscu 00. Podobied, Ciechanowiecki, Kolinek, bra-

cia Pietrzycki, Piotrow^ski, Mandler, Drozdowicz i Wiktor Demi-
ski *) i zamieszkawszy w ponorbertaskim klasztorku, obsugiwaU

koció i zarzdzali ogrodem i mynem. Jake si to stao ?

Oto 4 czerwxa 1848 gubernator hr. Stadion opuci potajemnie

Galicy, wTzwany do cesarza bawicego w Innsbruku, dla objcia

teki ministra spraw wewntrznych. Kierownictwo biurowe, gdy
rzdy sprawowa jenera Hammerstein, powierzy vice-prezydentowi

gubernialnemu hr. Agenorowi Gouchowskiemu. Ten uznajc wy-

gnanie Jezuitów za czyn antikonstytucyjny *) i wiedzc o yczhwo-

ci cesarza dla nich, insynuowa prowincyaowi Baw^orowskiemu,

aby w kadym domu naznaczy jednego z Jezuitów jako waci-

ciela caego pozostaego mienia, któryby go przed grabie broni.

W Sczu fikcyjnym takim wacicielem naznaczony by 0. Czeow-
ski, który jako pedagog synów bar. Konopki bawi w Nagoszynie'),

a gubernium i starostwo uszanowao prawa wasnoci. Zabrano

jednak cz mebli i sprztów do magistratu; biblioteka zoona
w paki, dugi czas spoczywaa na dolnym korytarzu starostwa

w gmachu popijarskim, jak to sam jeszcze 1854 r. widziaem. Do

nieoddania kocioa w rce rzdu, zachca sam dziekan Gabryelski

z Jakubkowic. Wic gdy ukaza si cyrkularny urzdnik, pobony
zreszt czowiek, Murdziski, dajc oddania kluczy od zakrystyi,

skarbca i kocioa, przyniós O. Ciechanowiecki ksik »Dekreta

i kanony soboru trydenckiego* i odczyta mu dekret sesyi XXII,

rozdzia 11, rzucajcy kltw na tych, »którzy dobra lub rzeczy

*) Catalogi breves.

*) Bronisaw oziski. Hr. Agenor Goucliowski.

') List O. Czeowskicgo do O. Schiktana.
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kocioów i miejsc witych zabieraj, chociaby byh cesarsk lub

królewsk godnoci przyodziani «. Skoni si urzdnik i odszed^).

W tern pitnastoleciu istnienia kolegium, kilku Jezuitów spo-

czo na cmentarzu sdeckim. Midzy nimi O. Samuel Rahoza Bia-

orusin, teolog i rektor sdecki, 5 padz. 1839 r.; i brat Cypryan

Zielonko Inflantczyk ur. 1776 r. f 1838 r.

») Hektorowie sdeccy do r. 1848: O. Józef Morelowski 1832—1835 r. —
Józef Zranicki do 1837 r. — Samuel Rahoza f 5 padziernika 1839 r. — Ma-

teusz Kossowski vice-rektor do 1 listopada 1840 r. — Pawe Ciechanowiecki

do 21 stycznia 1845 r. — Józef Podobied do 1848 r.



ROZDZIA XV.

Domy w acucie i Lwowie. — Konwikt szla-

checki we Lwowie. — Kolegia w niemieckich

krajach koronnych. 1820—1848.

§. 75. Domlcilium w acucie. 1820—1848.

W acucie hr. Artura Potockiego, istnia od 1491 r. oprócz

parafialnego kocioa (kolegiaty) drewniany klasztor i koció 00.

Dominikanów, pierwotnej fundacyi Stadnickich z synnym askami

obrazem Matki Boskiej, dwignity z nowa, z kamienia i cegy tioj-

noci ksicia Teodora Lubomirskiego 1742 r., uposaony wioskami

Krzemienic i Dembin, i » deputatem* z zamku, z rocznym docho-

dem 1.304 fi.*). Gubernator hr. Taaffe ju 1819 r. zamierza znie

*) acut, osada Niemców, Bawarów z Landshutt, sprowadzona przez

Kazimierza W., je&t ju 1376 r. miasteczkiem królewskiem. Jagieo nada je pa-

nom z Pilczy Pileckim, którzy na wzgórzu naprzeciw fary, postawili drewniany

zamek, zburzony przez Rakoczego 1657 r. Krzysztof Pilecki zlutrzy 1579 roku

miasteczko, wygna Dominikanów, far zamieni na zbór; umierajc zapi-

sa acut swej onie Annie z Siennickich. Ta sprzedaa acut Stanisa-

wowi Djabu Stadnickiemu, sukcesorowie jego Stadniccy odprzedali 1629 roku

klucz acucki (miasto z wsiami Guchów, Sonina, Krzemienic czarna, Koki,

oynia, Dbrówka z Rud i Wol witosawsk) Stanisawowi Lubomirskiemu
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ten klasztor, a jedynego jego mieszkaca » skoncentrowa « w Dzi-

kowie. Opar si biskup przemyski Goaszewski, dowodzc, ze Do-

minikanie w acucie s potrzebni do pomocy proboszczowi. Alici

1820 r. poar zniszczy miasto, poszy z dymem dachy klasztoru

i kocioa dominikaskiego, jedyny, który by zakonnik schroni si

do klasztoru w Dzikowie, hr. Taaffe, pod pozorem, e majtek kla-

sztoru nie starczy na jego restauracy, zarzdzi za zgod nadwor-

nej komisyi i cesarza jego supresy, zamieni go na szpital woj-

skowy, wyoywszy 7.094 zr. w. w. na dachy i przebudowanie,

wioski przeszy do funduszu religijnego.

Przy farze (kolegiacie) pozosta sam prepozyt, stary, scho-

rzay ks. Antoni Gajewski, a parafia liczya 6.650 dusz, kapHca te
zamkowa potrzebowaa usugi kapaskiej ^). Wic hr. Artur Po-

tocki, dowiedziawszy si, e biaoruscy Jezuici, znalazszy chwilowy

przytuek w klasztorze 00. Reformatów w Jarosawiu, szukaj za-

jcia i pracy, uda si z prob do prowinyaa witochowskiego

i biskupa Goaszewskiego o przysanie dwóch misyonarzy do po-

mocy w duszpasterstwie.

Niebawem przybyh 00. Jakób Chaniewski i Adam Samujo
z bratem Ludwikiem Krasowskim do acuta; zamieszkah, podzi-

kowawszy za pokoje w zamku, na pustej wikarówce, czy te
w domku przy wikarówce, wikt i utrzymanie dawa zamek i roz-

poczli parafialn prac. Nie by im rad stary ks. prepozyt, ale

przekonawszy si, e nie s chciwi na dochody i jura stolae, wnet

si przejedna i by im yczliw^y, a do mierci 1823 roku. Wten-

czas hr. Potocki umyli administracy parafii odda Jezuitom i po-

wojewodzie ruskiemu za 250.000 zp. Ale juz 1621 r. wyrokiem trybunalskim ode-

brano protestantom gmach kocielny i oddano Dominikanom. Zbór jednak po-

zosta do 1629 r. Lubomirski fundowa drugi raz Dominikanów 1650 r., dwign
drugi zamek, wspaniay i obronny, opatrzy w dzia 80 i zaog 400 ludzi.

W rodzinie Lubomirskich pozosta acut, a do mierci marszakowej

Stanisawowej Lubomirskiej. Wtenczas wskutek dziau familijnego zrobionego

w Brzeanach, acut zosta wasnoci hr. Alfreda Potockiego, jej wnuka, uro-

dzonego z ksinej Lubomirskiej, który z klucza acuckiego i leajskiego utwo-

rzy ordynacy acuck 1838 roku. W acucie urodzi si sawny matematyk

Jan z acuta, autor dziea »De logarithmo« 1519 r. (Sownik j';eograficzny V,

580—582. — Merczyng. Zbory i senatorowie protestanccy dawnej Rzpltej str. 63).

*) Chotkowski. Jezuici w Galicy i. 91—22. — Hist. Residentiae Lancuten-
sis 1820.
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rozumiawszy si z biskupem Goaszewskim wniós d. 30 czerwca

1824 roku prob do cesarza Franciszka^), o pozwolenie »za-

miast probostwa na mae kolegium « Jezuitów w acucie, aby

si zajmowali duszpasterstwem i nauczaniem w szkole, utrzymy-

wali si za z dochodów probostwa i deputatu w naturze z skarbu

acuckiego Dominikanom dawanego. Odda t prob hrabia »na

osobistem posuchaniu « jak donosi hr. Józefa Potocka prowincya-

owi 25 hpca t. r. z acuta, cesarz rzek: » wdziczny mu (Po-

tockiemu) jestem za tak dobr myl i pewnym by moesz najpo-

mylniejszego skutku... Na wszelkie za przedstawienia, i ta nasza

proba sprzeciwia si przyjtemu systematowi rzdu... odpowiedzia

cesarz kilkakrotnie: es muss sein, denn ich will es hahen, musi by,

bo chc, aby bya, dodajc jednak: »czy tylko ksia Jezuici na to

przystan ?« O to samo pytaa w licie hr. Potocka prowincyaa:

» chciej mnie WMWM. Pan Dobrodziej jak najdokadniej i jak naj-

obszerniej w tej mierze zainformowa, albowiem wiele bardzo za-

ley mi na tem, eby to yczenie moje... jak najprdzej przyj
mogo do skutku « ^).

Cesarz te poleci 20 lipca t. r. zbada dochody probostwa

i porozumie si z hrabi i prowincyaem. Ten jednak odmówi,

bo zarzd parafii przeciwny instytutowi; bo beneficium wieckie

zamienione pierw by musi na zakonne, a na jedno i drugie po-

trzebna dyspensa papieska; bo wreszcie bez pozwolenia jeneraa,

on nowej fundacyi przyj nie moe, poniewa za wiey dekret

cesarski z d. 13 wrzenia t. r. zabrania mu korespondencyi z je-

neraem, przeto w tej sprawie nic pocz nie moe ^). Odpowied
t przesa hr. Taaffe 10 maja 1825 r. do nadwornej kancelaryi

i otrzyma respons: » Sprawa jest systowana*.

Wic po dawnemu 00. Chaniewski, Wincenty Bryndza, Ste-

fan Osmoowski, a po jego dymisyi 1824 r., Tadeusz Chmielewski

obsugiwali parafi acuck. Wreszcie dekret nadworny z 13 Hsto-

pada 1828 r. poleci, aby proboszcz z Kosiny administrowa para-

fi w acucie excurrendo, a do uporzdkowania administracyi.

») Acta Prov. Galie. III. 1824, nr. 59. Kopia proby.

') Acta Prov. Galie. III. a. 1824, nr. 61. List wasnorczny.

*) Tame, nr. 107. Take protokó komisarza rzeszowskiego z hrabi;\ Po-

tockim 2 wrzenia 1824 r., inwentarz dóbr i docliodów klasztoru dominika-

skiego w acucie, znajduj si w tomie III aktów, nr. 63 i 110.
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Zwlekano z wykonaniem, prowincya bowiem zgosi si 1826 r. do

jeneraa o pozwolenie przyjcia administracyi acuckiego probo-

stwa. Na radzie jeneralskiej podzielone byy zdania, asystent O.

Zauli poda a 11 powodów przeciw przyjciu tej administracyi,

drugi asystent O. Rozaven da na nie a dwie odpowiedzi, mimo
to jenera odmówi pozwolenia. Wtenczas hr. Potocki wniós dnia

28 grudnia 1830 r. powtórn prob do cesarza, ale ju o for-

maln rezydency jezuick w acucie ^). Zdziwi si cesarz, ze

sprawa acucka nie zaatwiona i da 1 stycznia 1831 roku od

kanclerza hr. Mittrowskiego wyjanie. Nie spieszy kanclerz, dwa
lata zeszy na badaniach i dochodzeniach. ZniecierpHwiony hr. Po-

tocki wniós po trzeci raz prob do cesarza, który d. 11 marca

1833 r. odda j do nadwornej kancelaryi, ta za do gubernium,

to wreszcie nadesao 1834 roku dwa obszerne sprawozdania.

Na tej podstawie wypracowa referent kancelaryi nadwornej ks.

Buchmayer przedoenie dla cesarza; decyzya zapada dopiero

1835 r.

Skd ta zwoka? Trudnoci byy po obojej stronie niemae.

Dochody probostwa nie starczyy na utrzymanie 4 Jezuitów. Wpraw-
dzie ju 16 czerwca 1824 roku dekret cesarski poleca paci kon-

gru proboszczowi i dwom wikarym w acucie z funduszu reli-

gijnego, ale rzd chcia si obej bez tego wydatku i da, aby

hr. Potocki, oprócz deputatu w naturze, dodawa rocznie to, co do

utrzymania 4 Jezuitów bdzie brakowao. Hrabia odmówi; gotów

by wymurowa dom na rezydency, ale dotacy niech opatrzy

rzd, bo zabra dwie wsie Dominikanów, którzy wedug dawnej

(z r. 1650) fundacyi, obowizani byU pomaga w pracy parafial-

nej. Wtenczas gubernium polecio buchalteryi (Staats-Buchhaltung)

obhczy, ileby naleao da Jezuitom ? Rachunek wypad na

1.344 zr. 34 kr. k. m., podczas gdy dochód z probostwa obUczono

na 657 zr. ll^/^ kr., brakowao wic 687 zr. 22^/4 kr. Skd je

wzi ? Z dochodów w robociznie (Natural-Bohot) klasztoru do-

minikaskiego obhczonych na 715 zr. 52^/4 kr. Ale Jezuici z ro-

bót tych korzysta nie mog, bo wsie dominikaskie wydziera-

wione za 331 zr. 15 kr. rocznie. Wic znów do hrabiego zwróci

>) Acta Prov. Galie, tom V, nr. 81; tom VI, nr. 2.
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si rzd, aby uzupeni dotacy 4 Jezuitów. Odmówi i tym razem.

Wtenczas gubernium proponowao l^ancelaryi nadwornej odda Je-

zuitom dominil^aslcie wioski Krzemienice i Dbin, litóre z de-

putatem w naturze uzupeni dotacy dla 4 Jezuitów. Cesarz prze-

sa ten projel^t do nadwornej buchalteryi (Hofhuchhaltumj politi-

scJier Fonds) dla zaopiniowania. Odpowied jej z d. 4 maja t. r.

brzmiaa, e dochody z probostwa i klasztoru wystarcz na utrzy-

manie 4 Jezuitów w acucie i rok cay spoczywaa w nadwornej

kancelaryi.

W cigu tych bada i rachub prowincya i penomocnik hra-

biego Stchliski prosili 1834 r. gubernium o prowizoryczne od-

danie administracyi probostwa, ale nic nie wskórali.

Co prawda, to i prowincya trzymajc si instytutu, kad tru-

dne warunki, mianowicie: superior obejmuje wyczny zarzd ko-

cioa, kaza, katechizacyi, odwiedzania chorych, wszelkich nabo-

estw, aobnych take i pogrzebów, a wreszcie zarzd majtku
i dochodów; wszystkie fundacyc pobone i ofiary nalee bd do

kocioa; oprócz Jezuitów, bdzie osobno patny wiecki ksidz ad-

ministrator (vicarius perpetuus)^ któryby zaatwia sprawy para-

fialne, dawa luby, prowadzi ksigi kocielne i korespondencye

z wadzami, zarzdza szpitalem i szko trywialn, odprawia ci-

che msze w. fundacyjne wszystkie, piewane za msze, sumy i na-

boestwa naprzemian z Jezuitami. Konsystorz przemyski 8 wrze-

nia 1832 r. zgodzi si na te warunki, bo parafia liczy 7.000 dusz,

potrzebaby kilku ksiy, a brak kleru wielki, ale doda, e trudno

bdzie znale takiego vicarium perpctuum. Od tego kopotu uwol-

nia go dyspensa jeneraa zakonu Roothaana 1834 r., dozwalajca

Jezuitom w Galicyi na samodzielny zarzd parafii acuckiej. Na

tej podstawie prowincya zoy w konsystorzu. przemyskim 29 li-

stopada 1834 r. ostateczn deklaracy, e rezydency acuck wraz

z administracy parafii i)rzyjmuje na tych warunkach: superior jest

zarazem proboszczem, prowincya go mianuje; moe si w admi-

nistracyi zastpi kim innym; oprócz dotacyi od hr. Potockiego,

rzd na utrzymanie kocioa i opat suby kocielnej da to, co

daje innym kocioom a fundacyjne msze i naboestwa odprawia

si bd wedug redukcyi biskupiej z d. 11 lutego 1832 r.; oprócz

naboestw parafialnych, wolno bdzie obchodzi niektóre wita
J£ZU:CI W POlSrE. ». ^(^
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zakonne i rekolekcye dawa w wielkim pocie. Konsystorz przyj

warunki 21 maja 1835 r. ^).

Ale sprawa dotacyi wloka si jeszcze czas jaki. Z polecenia

cesarza zapytao gubernium prowincyaa 15 maja 1835 r., czy za-

dowalajc si sam tylko dotacy probostwa i klasztoru, zrzeknie

si wszelkich dodatków z funduszów rzdowych i czy administra-

cy probostwa przyjmie na stae ? Pierw jeszcze wezwao hrabiego

do dania deklaracyi stanowczej. Hrabia owiadczy dnia 5 lutego

1835 r., e wybuduje rezydency, wemie w dzieraw probostwo

za 1.000 zr., opaci podatki, wyznaczy deputat: 36 korcy owsa,

72 ctnary siana i 36 sg drzewa rocznie. Prowincya majc dy-

spens jeneraa, przyj administracy na warunkach rzdu i hra-

biego i naznaczy superiora acuckiego O. Mikoaja Brodowskiego

proboszczem; potrzebna jeszcze bya dyspensa papiezka na zamian
probostwa wieckiego na zakonne. Wic biskup przemyski Korczy-

ski prosi rzd o pozwolenie przeprowadzenia korespondencyi z Rzy-

mem. Gubernium ignorujc t prob, zatwierdzio O. Brodowskiego

na probostwie acuckiem, i odesao na rce gubernatora arcyks.

d'Este, bawicego w Wiedniu do nadwornej kancelaryi. Arcyksi
dopisa na marginesie, e konsystorz przemyski winien si postara

o potrzebn dyspens w Rzymie i odda pismo do nadwornej kan-

celaryi. Ta wic prosi cesarza, aby pozwoli biskupowi Korczy-

skiemu na korespondency z Rzymem. Cesarz pozwala 21 sierpnia

1835 r., biskup prosi papiea t. j. Kongregacy biskupów i zakon-

ników o dyspens, papie, u którego wstawiaa si ksina z Bra-

nickich Odescalchi, udziela j 4 hstopada 1836 r., przesya przez

nadworn kancelary i gubernium do biskupa, biskup nareszcie

6 kwietnia 1836 r. do prowincyaa Pierlinga. Rzecz zdawaa si

skoczon, a tu nowa przeszkoda.

Prowincya Dominikanów, dowiedziawszy si, e acuckie pro-

bo.stwo ma by oddane Jezuitom i dotowane w czci z wsi do-

minikaskich, wniós podanie do gubernium, aby rzeczone probo-

stwo wraz z klasztorem oddane zostao Dominikanom, jako kom-

pen.sata za klasztor dominikaski w Tarnopolu, ludzi za ma dosy
do zarzdu parafii sposobnych. Nadworna kancelarya nie uwzgld-
nia podania, bo Dominikanie tarnopolscy zatrzymali swoj funda-

») Ada Prov. Galie. XIII, nr. 210; tom XIV, nr. 106.
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cy, z klasztoru pobieraj czynsz dzierawny, niema wic mowy
o kompensacie; acucki klasztor dominikaski sprzedany ju dawno
skarbowi wojskowemu, oddany wic by nie moe; prowincyal

z bied obsadzi zdolen istniejce klasztory, wic o nowych niech

nie myli. Jako w kilka lat potem, dnia 23 maja 1839 r., guber-

nium kazao majtek Dominikanów acuckich, przepisa z fundu-

szu religijnego na wasno rezydencyi Jezuitów w acucie; wy-

nosi on 9.661 zr. w 6 obligacyach.

Dominikanie jednak nie dali za wygran. Kiedy 1846 r. hra-

bia Potocki przesa kontrakt dzierawy probostwa (Erbpachtoertrag)

do gubernium po zatwierdzenie, to za zadao opinii ordynaryatu

przemyskiego, odpowiedzia biskup Wierzchlejski odmownie. Powód
odmowy by ten, e prowincya Dominikanów dopomina si bezu-

stannie o zwrot majtku klasztoru acuckiego, który wedug » nor-

malnych przepisów* powinien by obrócony na polepszenie dota-

cyi klasztoru w Dzikowie, dokd zakonników z acuta przenie-

siono, a nie Jezuitom oddany. Wtenczas jezuicki prowincya Bawo-

rowski, rozumujc dobrze, e wiecki rzd nie ma prawa alieno-

wania duchownych majtków, uda si 26 wrzenia 1846 roku do

Stolicy w. z prob »1) aby raczya zdeklarowa, czy Jezuici do-

tacy probostwa acuckiego i deputat w naturze przez dziedziców

acuckich Dominikanom dawniej dawany, spokojnem sumieniem

zatrzyma mog; bo z jednej strony Jezuici nie wiedz, czy znie-

sienie Dominikanów w acucie stao si za przyzwoleniem Sto-

licy w., z drugiej za strony gówna dotacya probostwa pochodzi

z funduszu Dominikanów i Jezuitom ju jest oddan; 2) aby w ra-

zie spokojnego zatrzymania dotacyi probostwa, wolno byo Jezui-

tom wypuci j w wieczyst dzieraw dziedzicowi acuta i jego

nastpcom «. Pizym zleci t spraw biskupowi Wierzchlejskiemu,

ten za, aby si sn nie naprzykrzy adnej stronie, chcia z ni
uda si powtórnie do Rzymu. Nie pozwolia nadworna kancela-

rya, bo .skoro Ojciec w. ju raz zostawi biskupowi decyzy, to

niema po co udawa si ponownie do niego, tembardziej, e ów
majtek nie nalea ju do Dominikanów, ale sta si wasnoci
funduszu religijnego i jako taki dany na wasno rezydencyi a-
cuckiej *).

*) Hist. Resid. Lancut. — Cliotkuwski. Jezuici w Galityi 01 — !^9 liioila

4(.i*
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Tak wit^c Jezuici osiedlili si w acucie, najprzód od 1820

do 1823 r. jako misyonarze, potem do r. 1836 jako misyonarze

i * prowizoryczni « adminislratorowie probostwa. Od 1837—1848 r.

nie maj nazwy, mieszkanie ich nazywa si (iom/c^7ii^m Lancutenso^\

w rzeczy za samej superior domu jest administratorem probostwa,

inni wspópracownikami jego. Wic te parafialne obowizki s ich

glównem zajciem. Zaproszeni wyjedaj z kazaniami i sucha-

niem spowiedzi do ssiednich parafii. S nadto kapelanami zam-

kowymi; bo ile razy hrabstwo rezyduj w acucie, odprawiaj

w kaplicy zamkowej msz w. dla nich, nawet w niedziele i wita
o 11 godzinie, rzadko wczeniej. Raz po raz dojedaj do fiUalnej

kaplicy w Soninie z rón posug duchown. Na parafii pracuje

zrazu dwóch, potem 3, 4 i 5 ksiy, w miar jak przybywao

pracy, zwaszcza katechizacyi, które bardzo pilnie po wsiach w ob-

szernych izbach, zim zwaszcza urzdzano ^). 00. Ghaniewski

i Brodowski byli tu wieloletnimi robotnikami i naprzemian supe-

riorami. Pracowali i inni, duej lub krócej; Tadeusz Chmielewski,

Ignacy Zacharewicz (superior 1829 r.), Bonifacy Kisielewicz, Piotr

Warkalewicz, Micha Spirydowicz, Kazimierz Reutt, Augustyn Mar-

kiewicz, Jan Zabudziski, Wadysaw Kiejnowski, Jdrzej ieskow-

ski (Wgier), Jan Kosiarski, Piotr Szychowski i misyonarz niegdy

w Rydze Zacharyasz edergerw. Do zarzdu domu by zawsze brat

zakonny ^).

Jednostajno parafialnych zaj, przeryway hczniejsze zja-

zdy kleru z powodu np. pogrzebu hrabicza Artura, zmarego

w marcu 1836 r. w Marienbadzie, lub wizyty biskupiej 25 padzier-

nika 1835 r., albo przyjazdu arcyksicia Ferdynanda d'Este w lipcu

1836 r.

Po ogoszeniu dekretu banicyjnego 8 maja 1848 roku mogh

byli acuccy Jezuici pod skrzydami potnego magnata spokojnie

pozosta i pracowa, ale gorliwy o cao praw pastwa konsy-

prowincyaa z ir. Potockim co do wieczystej dzierawy zrobiona w acucie
14 lipca 1837. (Diarium Resid. Lancut).

*) Gatalogi breves.

^) W r. 1847 wysucliali 10.249 spowiedzi, kaza powiedzieli 1.'38, kate-

chizacyi odbyli 251, opatrzyli .4w. sakramentami 374 clioryci, lubów 99, chrztów

214, pogrzebów 540, (Fruct. spir. Prov, Galie).

') Gatalogi breycs.
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storz przemyski, przysa wnet wieckiego administratora ks. Siecz-

kowskiego, który od O. Kiejnow^kiego klucze kocioa, akta i in-

wentarz odebra. Jezuici rozproszyli si » szuka gdzieindziej askaw-

szych bogów « ^).

Dom acucki podlega zwierzchnoci kolegium starowiej-

skiego.

>;. 76 Jezuici we Lwowie. — Dom misyjny przy kociele

w. Piotra i Pawa. 1836—1848.

Pierwsze druyny (turmae) biaoruskich Jezuitów wygnaców,
zatrzymay si w maju 1820 r. we Lwowie. Nie rad im by arcy-

biskup Ankwicz, bo chcia ich zamieni na kler parafialny, oni za
opierali si temu, ile mogli, i co prdzej wynosili si z stolicy Ga-

licyi. W r. 1821, byo ich jeszcze 28, w nastpnym roku ju tylko

dwóch, prokurator prowincyi 0. Mayer i deputat do ukadów szkol-

nych O. Cytowicz; od 1825 r. niema adnego ^). Wprawdzie z po-

wodu jubileuszu 1826 r. arcybiskup Ankwicz zawezwa tarnopol-

skich Jezuitów na goszenie kaza w^ katedrze lwowskiej. Mówili

je z innymi kaznodziejami naprzemian 00. Budko i yko dla Po-

laków, O. Stoeger dla Niemców, z widocznem zadowoleniem arcy-

biskupa, bo pozwoli im miewa nauki jubileuszowe w wrzeniu

u PP. Benedyktynek, potem u PP. Sakramentek, nastpnie w szpi-

talu gównym i w wizieniu, ale pón jesieni wrócili do Tarno-

pola. Niech Ankwicza bya wyran, jak dugo wic rzdzi ar-

chidyecezy, trudno byo myle o osiedleniu si we Lwowie.

Wiemy, e nie pozwoli 1828 r, prowincyaowi witochowskiemu

na otwarcie domu profesów w stolicy. Dopiero, gdy po przeniesieniu

si jego do Pragi i dobrowolnem ustpieniu dla nieznajomoci pol-

skiego jzyka Luschina, yczliwy Jezuitom Pisztek zosta arcybisku-

pem, moga myl ta by urzeczywistnion.

Ale przecie ju 7 sierpnia 1820 roku pozwoli Franciszek I

wraz z gimnazyum tarnopolskicm na otwarcie we Lwowie konwi-

ktu na 100 uczniów z filozofi i prawem, na wzór tcrezyaskiego;

*) Hist. Rcsid. .ancut.

*) Calalogi brcvcs.
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dlaczegó go nie otworzono ? przy nim mona byo atwo zaoy
rezydency czy dom misyjny. Bo nadworna komisya nauk skadaa

si brakiem funduszów, Jezuici te nie majc w zapasie odpowie-

dnich profesorów i prefektów, Polaków zwaszcza, bo ci leniwo

bardzo wstpowali do zakonu, nie nalegali o konwikt. Stao si

wic, e dopiero arcyksi Ferdynand d'Este, rozmiowawszy §i

w Jezuitach tarnopolskich i sdeckich, powzi myl wprowadzenia

ich do Lwowa. Sta tam od 1630 r. wspaniay pojezuicki koció

w. Piotra i Pawa, fundacyi Elbiety Sieniawskiej, nie zdezolowany

jeszcze; dlaczego tej wityni nie odda pierwszym jej wacicie-

lom ? dlaczego nie zaprowadzi kaza niemieckich dla ówczesnej

ludnoci Lwowa tak potrzebnych ? Zwierzy si z t myl arcybi-

skupowi Pisztkowi, ten za przedoy j prowincyaowi PierUn-

gowi. W trzech uoyli plan taki: gubernium wyda odezw do du-

chowiestwa, aby wzio w opiek koció pojezuicki, ale bez a-
dnej zgoa remuneracyi ze strony rzdu, a gdy si nikt, jak mona
byo przewidzie, nie zgosi, wtenczas arcybiskup odda go Jezuitom.

Tak si te i stao.

Odezwa arcybiskupa do parafialnego kleru dnia 29 kwietnia

1833 r. (siej pozostaa bez skutku; nikt nie mia ochoty bezpatnie

bra kopot na gow. Wic arcybiskup 1 czerw^ca 1836 r. zapyta

prowincyaa Pierlinga, czyby bezpatnej administracyi pojezuckiego

kocioa nie przyj i w" jakich warunkach ? Na to prowincya

12 lipca: » przyjmuj z wdzicznoci, bez adnych warunków, byle

nam w^olno byo wedug instytutu naszego spenia w nim ducho-

wne posugi «. Otrzymawszy przez konsystorz odpowied t, guber-

nium oddao dekretem z d. 17 sierpnia 1836 r. rzeczony koció
Jezuitom *). Uradowany arcyksi doniós o tem tego dnia do na-

dwornej komisyi nauk, referent ks. Meschutar w przedoeniu do

cesarza 15 wrzenia owiadczy, e nie mona nic mie przeciw

temu. Arcybiskup dekretem 18 sierpnia 1836 r. -jznajmia prowin-

cyaowi, e 21 sierpnia o godzinie 10 rano, koció ów odda w du-

chowny zarzd Jezuitom, plan za naboestw wspólnie z nim uo-

ony, przedstawi do gubernium ^j.

•) Acta Prov. Galie. XV, nr. G3, 04, 86.

') Tamzo nr. 87.
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Tymczasem ju 30 lipca przybyli do Lwowa i zamieszkali na

razie u yczliwego Jezuitom lekarza Godfryda Mosinga, 00. Józef

Perkowski superior i Wadysaw Kiejnowski, kaznodzieje polscy,

00. Chrystyan Thuiner i Fryderyk Rinn kaznodzieje niemieccy;

a 19 sierpnia wprowadzili si do wynajtej od kapituy kamienicy

i umeblowanej skromnie kosztem arcyksicia *). W nastpn nie-

dziel 21 sierpnia wprowadzi arcybiskup uroczycie prowincyaa

i onych 4 Jezuitów do. wityni, przemówiwszy u bramy kocielnej

do nich w te sowna:

» Witajcie synowie mili, oddaj wam koció dwignity rk
Ojców waszych, a odjty niegodziwoci czasów. Dziki mdrej
Opatrznoci Boga, a usiowaniom pobonego arcyksicia wchodzicie

do kocioa, w którym wasi Ojcowie dzielnie pracowali. Tusz so-

bie, e nie z mniejsz gorliwoci i wy pracowa bdziecie nad

zbawieniem dusz, krwi Jezusa odkupionych, a mej pieczy powie-

rzonych. Szukajcie wic, jak mówi Ewangelia, najprzód królestwa

Boego, a wszystko inne bdzie wam dodane. Wstpcie do kocioa
i pójdcie za mn«. Tu odda klucze O. prowincyaowi, a przyst-

piwszy do wielkiego otarza, zaintonowa Ve7ii Crcator, poczem pon-

tyfikowa sum, podczas gdy prowincya i superior odprawili msz
w. przy otarzach w. Ignacego i Franciszka Ksawerego; profesor

teologii ks. Penka w niemieckiem kazaniu inauguracyjnem nie szcz-

dzi pochwa zakonowi*). Dugo, bo przez lat 63 (od 1773—1836)

czeka ten koció odarty i zuboony, suc jedynie do naboe-
stwa onierzy i akademików, na swoich dawnych wacicieli. Po-

trzeba jeszcze byo pozbawi go ostatniej, a wspaniaej ozdoby:

wiey, która wysoko ponad domy i wiee Lwowa strzelia. Nie

wiemy ju, czy win zej struktury, czy win czasu zawalia si

14 lipca 1826 r. wiea ratuszowa; rzd w swej troskliwoci, oba-

wiajc si podobnej ruiny wie innych, wyznaczy komisy do zba-

dania ich staoci i mocy — wszystkie ocalay; wyrok mierci pad

*) By.a to trzypitrowa narona kamienica od placu w. Ducha i placu

katedralnego (Teatralna 4), za najem 2 i 3 pitra pacono kapitule 400 zr.

Mieszkali lam Jezuici do 187<S roku, w którym nabyli dom wasny przy Placu

trybunalskim nr. 2.

•) Ilist. Domus missionis Leopol. a. 1836. — Cliotkowski. Jezuici w Ga-

licyi. 99—101.
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tylko na wie jezuickiego kocioa, jako groc upadkiem dla

wielkiego rysu w murze poudniowej strony presbiterium, który

jeszcze dzisiaj jest widoczny. Zniesiono j tedy a do pierwszego

pitra 1830 r., z niema trudnoci rozbijajc dobrze zcemento-

wane jej mury.

Objwszy koció, zabrali si Jezuici po dawnemu do zbonej

pracy, mówili rano homilie polskie i na sumie kazania niemieckie, su-

chali pilnie spowiedzi, katechizowali i t. d. .Przeoony kocioa 0.

Perkowski podnosi powoli wietno publicznych naboestw.
Pierwszem jego staraniem byo odnowi i zabezpieczy sobie

opiek potnego patrona w. Stanisawa Kostki. W tym celu uro-

czysto jego, przypadajc 1836 r. na 25 niedziel po witkach,
postanowiono obchodzi wspaniale. Sum pontyfikowa arcybiskup

Pisztek, kazanie prawi kanonik Lisiecki, przypominajc z wielk
na owe czasy miaoci, dobrodziejstwa Stanisawa wiadczone

Polsce. Prezydent miasta z delegowanymi radcami, speniajc wo-

tum 1652 r., zajli stale przed otarzem podczas sumy; ludu byo
tak wiele, »e wielka cz zmuszon bya zosta przed drzwiami

kocioa*.

I zaraz nastpnego roku 1837 zaprowadzili najpierwsze w Pol-

sce naboestwo majowe, najprzód z dziemi uczszczajcemi na

katechizm. Po mszy w. przed otarzem Matki Boskiej odmawiano
litani, opowiadano jaki budujcy przykad i naznaczano codzienn
przysug z modlitw strzelist do NMP. Nastpnego roku odpra-

wiano w podobny sposób majowe naboestwo, ale ju wieczorem

i dla wszystkich. Biaoruski Jezuita 0. Wincenty Buczyski wyda
1839 r. bezimiennie pierwsze polskie majowe naboestwo, tuma-
czone z niemieckiego dzieka teje treci O. Beckxa, Jezuity w Wie-
dniu, i z tej to ksieczki czytano po litanii krótkie pobone roz-

mylania, zamiast kaza majowych, które we Lwowie pocz mó-
wi pierwszy O. Czeowski 1854 r. Zato ju 1842 r. Jezuici za-

prowadzili majowe naboestwo w kaplicy wiziennej, i w ochronce

ubogich chopców ^).

') Diarium Rcsid. Leopol. sir. 44, 56. Myli si wic hr. Ludwik Dbicki
twierdzc (Portrety i Sylwetki. Kraków 1905, str. G2 i 74) o pierwsze nabo-
estwo majowe w Polsce odbyo si w kociele Panny Maryi w Krakowie
1<S49 r. staraniem Walerego Wielogowskiego, i ze ksieczka jego »Majowe Na-
boestwo - Kraków 1850 r. bya pierwsz w Polsce.
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Wprowadzono 1839 r. kult w. Filomeny Panny i Mczen-
niczki, wskrzeszono dawne bractwo Najsod. Serca Jezusowego.

Spowiedzi suchano corocznie 11—15.000, kaza mówiono 194^).

Pomyle teraz naleao o odwieeniu i odnowieniu zapylo-

nej i zaniedbanej wityni. Znaleli si i dobrodzieje. Arcyksi
Ferdynand ofiarowa na ten cel 400 zr.; Agnieszka hr. Mierowa

odwiey kazaa wielki otarz, wyzoci wieo zrobione cyborium

naksztat arki przymierza ^), sprowadzia te z Wiednia obraz

Ukrzyowanego Zbawiciela (za 400 zr.) zostajcy po dzi dzie

w^ wielkim otarzu. Wadysaw hr. Tarnowski, .siostra jego Olimpia

hr. Grabowska, panna Honorata hr. Borzcka; obywatelki lwow-

skie: Amaha Lewicka i Solomea Walner, wiadczyli wiele dobro-

dziejstw Jezuitom i niejedn przynieli ofiar kocioowi w apara-

tach, sprztach i w^ bieliznie do suby Boej potrzebnej ^).

Uporzdkowawszy wntrze wityni, zabrano si do odnowie-

nia zewntrznych jej murów 1842 r. Za wdaniem si arcyksicia

wyznaczy na to rzd z funduszu religijnego 1.850 zr., kosztem

arcyksicia wyprowadzono drugie i trzecie pitro dzwonnicy. Z ka-

*) Typow postaci w kociele Jezuitów Iwowskicli by stuletni starzec

Tadeusz Tliullie, ur. 1741 r. w Warszawie z rodziny francuzkiej spolszczonej,

nobilitowany 1768 r. Uczy sic u Pijarów w Zoczowie, a nastpnie u Jezuitów

we Lwowie. By sekretarzem Stanisawa Augusta, póniej gospodarowa w Ga-

licyi, ostatnich lat 50 z gór przey we Lwowie i tu umar 1843 roku, majc
lat 102.

Pobony od modoci, sugiwa codzie do pierwszych dwóch mszy w.
w kociele jezuickim i dopiero w ostatnim ycia roku tak osab, e nie móg
opuszcza mieszkania. By on pradziadem yjcego profesora politechniki lwow-

skiej, gorcego katolika dra Maksymiliana Tliullie. Portret Tadeusza w stroju

polskim poda » Przyjaciel ludu« 7 padziernika 1843 roku. (Schniir Pepowski.

Cudzoziemcy w Galicyi. Kraków 1898, str. 248).

*) Nie odpowiadao to cyborium caoci wielkiego otarza. Rzebi je nie-

jaki Bern, zapacono mu 700 zr.

3) Tak np. kielich srebrny ze zot kup, by darem hrabiny Grabowskiej

1844 r. ; ambona z lanego elaza, sprowadzona z Blaska z Morawy, kosztem

panny Borzckiej 1844 r. W otarzach bocznych osadzono 1843 r. nowe obrazy

. Ignacego i Franciszka, pdzla najznakomitszego podówczas lwowskiego ma-

larza Raichanna (zapacono mu 200 zr.) Odmalowano te kosztem p. Borzc-

kiej zakrysty 1843 r., a wreszcie 184.5 r. zrobiono ze skadek, z daru obywa-

telki Anny Lunda i kanonika lwowskiego Juliusza (ialdeckiego otarze: w. Aloj-

zego, w. Filomeny (dawniej Rozalii) i odnowiono otarz w. Krzya.
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dym niemal rokiem przybyway nowe aparata, gustowne i pikne,

ale nie tak drogie i wartociowe jak za czasów polskich; z kadym
te rokiem przywracano wietno i okazao naboestwa *).

Sposobno do tego podaa kanonizacya w. Franciszka de

Hieronimo, przypadajca na trzeci, stuletni jubileusz istnienia za-

konu, bo na rok 1840. Przygotowano si do niej przez sze dnli

trzy pierwsze dni powicone rekolekcyjnym naukom niemieckim,

które miewali O. Beckx, póniejszy jenera zakonu i O. Rinn. Dru-

gie trzy dni przeznaczone » rozmylaniom duchownym*, obawiano

si bowiem uy dla rónych ówczesnych uprzedze sowa: reko-

lekcye; nauki polskie miewah biaoruscy Jezuici: Perkowski, Kossa-

kowski i Arciszewski. Sama uroczysto kanonizacyjna trwaa trzy

dni. W wigili jej koció wspaniale owietlony na zewntrz, w^e-

wntrz za miecio si z lampionów uoone Imi Jezus. Na nie-

szporach w wigiU celebrow^anych przez arcybiskupa Pisztka, w to-

warzystwie arcybiskupa ormiaskiego Stefanowicza i biskupa prze-

myskiego Zachariasiewicza, znajdowa si arcyksi otoczony wit
jeneraów i urzdników, i co tylko byo z arystokracyi pobonego
we Lwowie, nie mówic ju nic o tumach ludu miejskiego, zape-

niajcego szczelnie wityni i plac przed kocioem. Panegiryk

o witym Franciszku powiedzia kanonik Baraniecki. W trzy dni

nastpne pontyfikowali kolejno trzej arcybiskupi: ormiaski, ruski

(Lewicki) i aciski; kanonicy: aciski Baraniecki i ruski Jachimo-

wicz i 0. Beckx mówih kazania. Na konkluzy pontyfikowa znów
arcybiskup Pisztek, który te i procesy prowadzi. A bya to wspa-

niaa procesya, przypominajca owe dawne obchody uroczyste

w dzie w. Stanisawa Kostki. Bractwa aciskich i ruskich para-

fii lwowskich, duchowiestwo zakonne i wieckie, kanonicy trzech

kapitu, dwaj biskupi (bo przyby take i ruski biskup przemyski

Snigur.ski), dwaj arcybiskupi poprzedzali Sandissimum. Za celebran-

sem, arcybiskupem Pisztkiem, postpowa arcyksi, reprezentacye

wszystkich wadz i korporacyi i prawie wszystka ludno miasta.

piewano cztery ewangelie w sowiaskim, greckim, ormiaskim
i aciskim jzyku. Oddziay wojska utrzymyway porzdek, jak to

bywa podczas procesyi Boego Ciaa. Wspaniae Te Beum i illu-

minacya frontonu kocioa zakoczyy t uroczysto, któr uwaa

») Na pokrycie kosztów, arcyksi ofiarowa z swej szkatuy 1.200 zr.
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mona za inauguracy powtórnego osiedlenia si Jezuitów przy ko-

ciele w. Piotra i Pawa ^).

W rok potem 1841 zaprowadzono bractwo Niepokalanego

Serca Maryi i majowemu naboestwu, które od lat czterech ju
si odbywao, nadano wicej okazaoci. Odwaono si te na pierw-

sze rekolekcye w wielkim tygodniu 1842 r.; nauki w jzyku pol-

skim miewali 00. Perkowski i Szczepan Zaleski. Tego roku, oby-

dwóch tych Jezuitów zawezwa arcybiskup do suchania spowiedzi

wielkanocnej politycznych winiów, którzy od 1836 r. zapeniaU

wizienia w gmachu sdowym i w koszarach na ókiewskiem. Mi-

syonarzom pomaga w pracy 0. Snarski, na spowiednika semina-

ryum kleryków przez arcybiskupa Pisztka powoany ^). Oprócz su-

periora i O. Rinna zmieniali si Jezuici do czsto; pracowali dla

Polaków 00. Jozafat Zaleski, Józef Podobied, Karol Antoniewicz;

dla Niemców 00. Karol Baraski, Micha Harder, aposto koloni-

stów Niemców (katolików^) w SygniówTe pod Lwowem, gdzie im

ze skadek i z ofiar zamoniejszych Niemców lwowskich, jak kupcy

Drexler i Knauer, pikny kocióek w. Piotra w latach 1847—50
w^ymurowa, w Wisenbergu i Mokrotynie w cyrkule ókiewskim,

Jan Stoeger, Henryk Candon ^). Utrzymywali si z jamuny na msze

w. i egzekwie i z datków od o.sób yczliwych zakonowi.

Troskliwy o byt misyi arcyksi uczyni dla niej 6 marca

1842 r. w^e Lw^owie zapis 40.000 zr. w obligacyach po 5 procent

w tych sowach: »Za pozwoleniem gubernium 17 sierpnia 1836 r.,

zakon Jezuitów obj w zarzd tutejszy koció jezuicki, i odtd jak

si naocznie przekonaem, zarzd ten, a zwaszcza odprawienie na-

boestwa w tym kociele, wykonuje z prawdziwem zbudowaniem,

coraz liczniej odwiedzajcych koció wiernych, z caem oddaniem

si i z ofiarn bezinteresownoci. »W uznaniu tej bogosawionej

dziaalnoci i dla zapewnienia jak mona najduszej jej trwaoci,

czuj si spowodowanym, przeznaczy i darowa prowincyi gali-

cyjskiej tego zakonu, dla utrzymania misyi z obowizkiem admini-

») Acta Prov. Galie. XVIII, nr. 203.

') Z pac roczn dla domu (100 zlr. Od 1845 roku O. Snarski mieszka

w domu konwiktu do mierci Pisztka 184(j r.

8) Catak>gi breves. Prcdigt bei der Einsegnung der neu crbauten St. Pe-

ter- und l'auls-Kirche im deutschen Dorfe Signiowka bei Lcmberg, vorgetragen

von F. Micliael Harder am 13 October 1850.
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strowania tego kocioa... 40.000 zr. w 6 sztukach obligacyi pa-
stwowych, z tein przeznaczeniem i zobowizaniem, e galicyjska

prowincya zakonu Jezuitów i nadal, jak dugo na to duchowne

i wieckie wadze krajowe pozwol, administracy kocioa jezuic-

kiego we Lwowie i odprawianie w nim naboestwa opatrywa

bdzie*. Gdyby si to stao niemoliwe, wtenczas »ten kapita staje

si wasnoci zakonu Jezuitów^, z uwzgldnieniem wszelako pro-

wincyi galicyjskiej^ ma by uyty « ^).

Tego dnia wystawi prowincya Rafa Markijanowicz rewers:

»T od JKM. Arcyksicia Ferdynanda z Austryi d'Este, jeneralnego

gubernatora Galicyi, uczynion askawie dla prowincyi gaUcyjskiej

Tow. Jez. jamun i darowizn przyjmuj w imieniu prow^incyi

galicyjskiej z penem czci podzikowaniem, i w jej imieniu zape-

wniam, e opatrywa bdzie administracy kocioa jezuickiego we
Lwowie i naboestwo, jak dugo to zakonowi dozwolone bdzie

i moliwe, z t sam co dotd gorliwoci <^c ^y

Majc w ten sposób byt rezydencyi zapewniony, prosi supe-

rior Perkowski arcybiskupa 21 kwietnia 1842 r., aby te i koció
dany 1836 r. w administracy tymczasow, odda Jezuitom w za-

rzd na zawsze. Uczyni to yczliwy arcypasterz dokumentem

30 kwietnia t. r., gdzie czytam: » rzeczony koció w. Piotra i Pa-

wa, przywracamy niniejszem najzupeniej do uytku zakonu wa-

szego i na zaw^sze oddajemy w administracy w^asz« ^).

Poniewa mieszkanie w kamienicy kapitulnej byo szczupe,

a dla biblioteki znacznej i piknej nie byo miejsca, wic arcyksi
dekretem 10 sierpnia 1841 r. przeznaczy dwie sale, nalece do

gmachu gubernialnego (dawnego kolegium) na bibUotek misyi. Li-

czya ona przeszo 4.000 tomów, a skaday si na ni ksiki,

które Jezuici misyonarze z sob przywieh i dary: hr. Wadysawa
Tarnowskiego z Wróblowic (Pismo w. Kraków 1599 r., Historya

kocielna Fleury'ego), infuata lwowskiego Józefa Broniewskiego

*) Orygina niemiecki w Archiv. Prov. Pol. Podpisano arcyksi Ferdy-

nand. Jako wiadkowie: Wincenty ir. Deslours Feldmarschal- Lieutenant, hr.

Klabelsburg, major.

•) Na niemieckim oryginale podpisani: Prowincya, sociusz jego Mik. Ba-

worowski, superior misyi .Józef Perkowski. Jako wiadkowie: Arcyb. ormiaski

Samuel Cyryl Stefanowicz i hr. Wadysaw Tarnowski.

8) Ada Prov. Galie. XIX, nr. 1G3, 164.
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(Commenarli Menochii) , Karola Antoniewicza (Dcscription de

VEgypte 25 volumes)^ O. Jana Galicza z Fryburga szwajcarijkiego

(biblioteka kaznodziejów francuzkich). Najwaniejszy jednak byt dar

Józefa l^alasantego Szaniawskiego, filologa, filozofa, ma stanu,

wkocu »pietysty i zwolennika Jezuitów* *), który 75-letni starzec,

wanie osiad by 1839 r. na emeryturze w Warszawie i porzd-

kowa bogate swe ksigozbiory, gdy od hr. Olimpii z Tarnowskich

Grabow'skiej dowiedzia si, ze Jezuici Iwow^scy mizern posiadaj

bibliotek, wic im na razie 1.700 tomów, w cigu 3 lat nastp-

nych drugie tyle tomów i)rzysa z Warszawy, a jeszcze krótko

przed mierci we Lwowie, gdy urzdzon ju bibliotek jezuick

oglda i imi swe do jej diaryusza zapisa, ofiarowa 29 listopada

1842 r. 86 tomów ^). Dzikowa mu 5 stycznia 1839 r., za dar tak

^) Sobicszczaski Franciszek w Encyklopcdyi Orgelbranda t. 23, str. 550

do 552: S. K. Szaniawski ur. 17G4 r. w Kalwaryi, ucze Kanta w Królewcu,

onierz kawaleryi narodowej i legionów polskich, czonek komitetu emigracyj-

nego w Paryu i jeden z pierwszych »przyjació nauk« w Warszawie. Za rz-

dów Ksistwa Warszawskiego zasiada w rónych komisyach, jest prokuratorem

królewskim przy sdzie kasacyjnym do 1811 r, potem 1813 r. czonkiem komi-

tetu reformy warszawskiego ksistwa; 1815 czonkiem komisyi trylateralncj

(Prus, Austryi, Rosyi). W królestwie kongresowem widzimy go kolejno referen-

darzem stanu, sekretarzem, prokuratorem generalnym, radc stanu, dyrektorem

generalnym wychowania w ministerstwie wyzna i owiaty, prezesem tow. ksig

elementarnych i prezesem wydziau cenzury (do 1830 r., dlatego znienawidzony

by u partyi demokratycznej). Po upadkn powstania, zostaje 1833 r. czonkiem

rady stanu i rady wycliowania (do 1839 r.) i czonkiem najwyszego sdu kry-

minalnego (do 1834 r.). Podawszy si na emerytur 1839 r., powici si ca-

kiem ksikom, naukom i pobonoci. W powrocie z zagranicy do Warszawy,

zatrzyma si we Lwowie i ta umart 1() maja 1843 r.

*) Diarium Bibliothccae Missionis Leop. S. J. a die 7 sept. 1842. Icie

wielkopaski to by dar: Biblia acisko-francuzka z komentarzem, 25 tomów;

Kolckcya 00. Kocioa 98 tomów; Hist. ko. Khiudyusza Fleury (po ac.) 93 to-

mów; Biblioteka wita (franc.) 28 tomów; Biblioteka ko. (franc.) 34 tomów;

Roczniki (aciskie) Baroniusza i Aleksandra Natalis; wiat pierwotny Gobelin'a

(franc.) 9 tomów; Akta uczonycii w Lipsku 168G— 1751 r. 40 tomów; Encyklo-

pedya francuzka z 1780 r. 72 tomy; a nadewszystko wspaniae, zbytkowe wy-

danie: Biblioteka klasyczna autorów aciskich (po ac.) 152 tomów. Pomijam

inne najrozmaitszej treci z dziedziny filozoficznej, przyrodniczej, artystycznej,

bo Szaniawski, co tylko znakomitszego ukazao si w Niemczeci, Francyi, Pol-

sce, kupowa, czyta, zuytkowa w 8 dzieaci, które wyda w rozlicznych

rozprawach i skada do swego ksigozbioru, który zakupi rzd i wcieli do bi-
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znaczny prowincya. On za z Wiednia 5 lutego t. r. pisze: Na po-

dzik *nie zasuyem. Bibliotel^a moja, Ictórej duciowny oddzia

jest dzisiaj wasnoci Tow. Jez., miaa oddawna w myli mojej

to przeznaczenie, aby przesza na publiczny uytek jakowego in-

stytutu, postawionego na stray zbawiennych zasad prawowiernych

w chrzecijaskiem wychowaniu modziey, oraz w prostowaniu

rozmaitych obka publicznej opinii i w^ rozszerzaniu prawdziwego

wiata... Pragnem, eby przynajmniej cz duchowna ksigo-

zbioru moga za ycia mego przej w rce takiego Zgromadzenia.

Zasigaem w tym wzgldzie potrzebnych zawiadomie; wysze
atoli natchnienie zrzdzio, e w jednej chwili, bez adnych dal-

szych roztrzsze trafiem na wybór, zgodny nawet z temi wyso-

kiego uwielbienia uczuciami, jakie dla czcigodnego Towarzystwa,

i dla niemiertelnych Kocioowi, religii, prawemu owieceniu i chrze-

cijaskiej cywilizacyi oddanych usug jego, od wielu lat, z grun-

townego w duszy przewiadczenia zachowaem. Nie mog wic
z tego szczHwego, wysz wol natchnionego wyboru adnej dla

siebie roci zasugi, ale owszem w najszczerszem upokorzeniu

dzikowa Bogu«, e mi ten wybór uczyni pozwoli^).

Superior Perkowski kaza porobi szafy na ksiki, w czem
mu panna Borzcka groszem dopomoga, umieci wedug materyi

ksiki, sporzdzi katalog i prowadzi «Diaryusz biblioteki «, ozdobi

j portretami arcyks. Ferdynanda, arcyb. Pisztka, arcyb. Sohkow-
skiego, który Jezuitów do Lwowa wprowadzi, fundatorki marsza-
kowej Elbiety Sieniawskiej i radcy stanu J. K. Szaniawskiego,

który przekopiowa 0. Rinn i obrazem czcigodnego mczennika za

wiar, a pierwszego superiora lwowskiego 1591 r. O. Marcina La-

terny, rodem z Drohobycza, który podarowa burmistrz drohobycki

Niewiadomski. Portrety te i obrazy umieci potem superior Per-

kowski 25 kwietnia 1847 r. w zakrystyi kocioa, i wyda aciskie
ich objanienie ^j, take ks. administrator z Drohobycza Antoni Dut-

blioteki Szkoy Gówne] w Warszawie. Ma tylko czstk darowa Szaniawski

Jezuitom, a i ta liczya koo 3.500 tomów,

*) Acta Prov. Galie, tom XVIII, nr. 6. List w oryginale.

') Brevis narratio de initiis ac stabili fundationc Missionis Leopoliensis

Soc. .lesu, ad illustrandas EHigies in Sacristia die 25 aprilis anni 1847 exposi-

tas, qua die perenniter celebratur memoria fundationis, conscripta a P. Josepho
Perkowski S. J. Superiore ejusdem Missionis. Ressoviae 1848 in 8-o, pag. 26.
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kiewicz przysa rysunel^ nagrobl^a, wraz z napisem 0. Laterny,

a proboszcz droliobycl Leon Zaslii, orygina listu tego Ojca, pi-

sanego do bractwa Boego Ciaa w Drohobyczu, donoszc o odpu-

stacli, jakie u Stolicy w. dla niego uzyska.

W drugiej sali biblioteki jania obraz Matki Boskiej, poda-

rowany wraz z krucyfiksem z soniowej koci przez emigranta

z Francyi majora austryackiego hr. Franciszka Ksawerego Mussey,

krótko przed jego mierci 1839 r. ^).

Bibliotek zwiedzili zacni gocie: 1842 r. dnia 13 wrzenia

sam arcyksi Ferdynand d'Este z wit przyboczn; 24 wrzenia

arcybiskup Pisztek; 7 listopada fundator jej Józef Szaniawski z ma-
onk Justyn i hr. Wadysawem Tarnowskim; 9 listopada arcy-

biskup ormiaski Stefanowicz z proboszczem swej kapituy Miko-

ajem Jakubowiczem. W r. 1843 dnia 13 sierpnia infuat dziekan

kapituy aciskiej ks. Jdrzej Ostrawsky, który 30 listopada r. z.

ofiarowa Jezuitom » stróom caoci wiary w.« dzieo kardynaa

Stanisawa Hozyusza: Confessio CaJiolicae fidei clmstianae ; dnia

3 padziernika Karol Wolfgang, hr. Ballestrem; 16 lutego 1845 r.

arcyksi Maksymilian ^).

Za przykadem gubernatora arcyksicia Ferdynanda d"Este

cay wyszy wiat urzdniczy okazywa szacunek i wzgldy Jezui-

tom, nawet radca gubernialny, dyrektor policyi Sacher Masoch ska-

da superiorowi noworoczne yczenia. Szczerszymi przyjaciómi,

a nawet dobrodziejami byli na wzór swoich arcybiskupów, kapi-

tulni aciscy i ormiascy ksia, mianowicie kanonicy Gadecki

i Lisiecki, infuat Ostrawsky, proboszcz kapituy Jakubowicz. Take
podlaski biskup na tuactwie Tlutkowski, okazywa im wiele yczli-

woci, wici im otarze i celebrowa u nich np. na procesyi Bo-

ego Ciaa 1843 r. Z mierci arcybiskupa Pisztka i wyjazdem ar-

cyksicia do Wiednia 1846 roku, ubyy Jezuitom lwowskim dwie

walne podpory, stracili te najlepszego przyjaciela i askawc, przy-

puszczonego ad merita Socicais, hr. Wadysawa Tarnowskiego

*) Biblioteka ucierpiaa wiele podczas rozproszenia Jezuitów 1848— 1853.

Rzd odebra one dwa pokoje, dane przez arcyksic^cia. Przeniesion wic zo-

staa na galery kocieln, potem 1878 r. do wasnego Jezuitów domu (plac try-

bunalski 2), portrety za i obrazy zdobi po dzi dzie zakrysty kocioa.

") Diarium Bibl. Miss. Leop. S. J. Poczyna si i urywa niestety na

1842 roku.
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zm. 7 kwietnia 1844 r. we Lwowie; ale a do 1848 r. w stosunku

ich do rzdu i miasta niewiele si zmienio. Podczas jubileuszu

1847 r. z powodu wstpienia na stolic piotrow Piusa IX, dano

w kociele podwójne rekolekcye piciodniowe, polskie i niemieckie

przy nader licznym udziale miasta i okolicy. Pomagali w kazaniach

00. Antoniewicz i Baraski, z konwiktu szlacheckiego przy w.
Mikoaju *).

§. 77. Rezydencya przy kociele w. Mikoaja we Lwo-

wie. — Konwikt szlachecki lwowski. 1837—1848.

Równoczenie prawie z domem misyjnym we Lwowie otwart

zostaa » rezydencya « lwowska, a nastpnie konwikt szlachecki,

dziki tej samej niewyczerpanej askawoci arcyksicia Ferdynanda

d'Este. Istnia we Lwowie za murami niegdy miasta klasztor 00.

Trynitarzy z kocioem w. Mikoaja, fundowany przez Mikoaja

Strzakow^skiego podstolego ydaczowskiego 1694 r., skasowany za

Józefa II, roku za 1806 zamieniony na koció parafialny. W kla-

sztorze z ogrodem mieszka proboszcz z wikarym i sub ko-

cieln. Miejsce to wydao si arcyksiciu Ferdynandowi, jak o tern

w Ucie do prowincyaa 4 lutego 1834 r. donosi ^), najodpowied-

niejsze na konwikt szlachecki, który ju 1820 r. cesarz Jezuitom

otworzy poleci. Na przedstawienie arcyksicia, cesarz ju dnia

11 sierpnia 1834 r. zezwoli w zasadzie na oddanie w. Mikoaja

Jezuitom. Dnia 21 stycznia 1835 roku zapytao gubernium przez

konsystorz, w jakich warunkach ma to przyjcie nastpi ? Pro-

wincya poda je 21 lipca 1835 r. Kiedy wic 23 marca 1837 r.

proboszcz w. Mikoaja ks. Micha Chopicki zamkn oczy, obja-

wi arcyksi Ferdynand d'Este arcybiskupowi Pisztkowi yczenie,

aby administracy osieroconej parafii odda Jezuitom. Przychyli si

do tego arcybiskup Pisztek i ju 28 marca wyszo z konsystorza

zapytanie do prowincyaa Pierhnga, czy i w jakich ^warunkach ad-

ministracy przyj gotowy ? Tymczasem za 27 marca dziekan

miejski kanonik Lisiecki powierzy jurysdykcy duchown parafii

*) Hist. et Litt. annuae Domus Missionis Leop. 1836—1847.

2) Acta Prov. Galie. XIII. nr. 2.
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0. Perkowskiemu, a 3 kwietnia komisarz rzdowy odda mu em-
poralia kocioa w. Mikoaja wraz z inwentarzami.

Niebawem 25 kwietnia z woli prowincyaa przyby 0. Adam
Kossakowski jako superior i administrator parafii; za nim 00. Wa-
dysaw Kiejnowski, Piotr Szychowski jako wspópracownicy ^).

Wszyscy trzej zamieszkali na probostwie, które si odtd »rezy-

dency w. Mikoaja « zwao i rozpoczli duszpasterstwo nieatwe,

bo przedmiecie to syno z pijastwa i rozwizoci; dosy po-

wiedzie, e w jednym roku skojarzono po kocielnemu, albo roz-

bito 41 dzikich maestw. Wnet przyby ksidz czwarty 0. Brze-

niak i przyj bezpatn posug duchown w domu karnym u Bry-

gidek; pokutowao tam przeszo 1.000 winiów z rónych stron

kraju skazanych na 3 do 20 lat wizienia ^j. Oprócz niedzieli

i wit, trzy razy tygodniowo przychodzi ze msz w., z nauk
i katechizacy i suchaniem spowiedzi; pilnie tez odwiedza szpital

wizienny, ogromny, bo zwoono do niego chorych z innych dal-

szych wizie. 0. Brzeniaka zastpi na czas krótki O. Micha Ry-

piski, który skazanego na mier za kradzie i morderstwo wi-
nia, przygotowa pobonie i poprowadzi w asycie 0. Franciszka-

nina na rusztowanie. Po nim. obj kapelanie wizienn 0. Andrzej

Peterek 1839 r., po nim za 0. Stefan Nikolka 1844 r. i powi-
ca si na niej winiom, by ojciec dzieciom przez lat 22. Za przy-

*) Przesa im prowincya, a take ksiom w domu misyjnym, obszern

instrukcy, datowan z Tarnopola 21 kwietnia 1837 r. Zaleca mio i harmo-

ni obydwóch domów z sob, zachowanie reguy, powicenie w pracy, a na-

dewszystko roztropno w postpowaniu, ostrono w rozmowie i w listach

nawet z przyjaciómi, »bo oczy wszystkich na was zwrócone, z was i waszych

czynów stolica i kraj wyrobi sobie opini o caym zakonie «.

') Kajdany, kije, ciemnica byy na porzdku dziennym, a winie swy-

wolili. Przyby nowy zarzdca wizienia (Kerkermeister) z Tarnopola, gdzie Je-

zuici byli kapelanami, a nie mogc poskromi swywoli winiów, przypisywa

j brakowi opieki religijnej. Istotnie, proboszcz w. Anny, lubo patny za t du-

chown opiek, zaniedbywa j zupenie. Wic zarzdca przedstawi prezesowi

sdu potrzeb religijnej pracy nad winiami i proponowa Jezuitów, l^rezes

sdu odniós si do gubernium, to za do prowincyaa, dodajc, e probosz-

czowi w. Anny pensyi odbiera nie mona, e wic ta praca by musi bez

wynagrodzenia. Tcm chtniej przyj j prowincya, a pierwszy, który si na ni
ofiarowa, by O. Brzeniak, wic 27 lutego 1838 r. przysa go do rezydencyi.

(Hist. Resid. Leop. S. J. ad S. Nicolaum a. 183H. — Archiv. Prov. Galie. XVIiI,

nr. 6).

JEZUICI W POLSCE. V. 47
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kadem rezydencyi poszed dom misyjny i co soboty posya jednego

z Jezuitów z posug duciown do aresztów miejsl^ici.

W odnowionym Icociele w. Mikoaja, z ambony potrynitar-

skiej i w ksztacie odzi, mówiono w niedziele i wita po dwa

kazania, w których popierano gorliwie stowarzyszenie wstrzemili-

woci od alkoholu; erygowano arcybractwo Niepokalanego Serca

Maryi, które w dwóch latach liczyo 5.000 czonków; sam arcybi-

skup Pisztek uczestniczy w uroczystoci otwarcia dnia 25 marca

1843 roku. Dowiadczony w Gurahumora administrator parafii O.

Kossakowski, uprzejmoci i roztropn gorliwoci zjedna sobie

serca i umysy parafian, a gdy po 7 latach przeniós si na admi-

nistracy parafii w Milatynie, zastpi go równie ludzki i dowiad-

czony O. Wadysaw Kiejnowski ^).

Do prac parafialnych wnet przybya praca naukowa w kon-

wikcie szlacheckim, dla którego wydoby fundusze arcyksie Fer-

dynand d'Este z dawnych polskich legatów na konwikty i bursy ^).

Byy one znaczne, a rozkazem Józefa II obrócone na stypendya gi-

mnazyalne w Galicyi. Dwa lata pracowa nad ich wyszukaniem

zaufany urzdnik arcyksicia.

Bya to wic najprzód fundacya sufragana lwowskiego Go-

wiskiego, wsie Winniki i Podberece m dotem perpetuam^ na utrzy-

manie 12 ubogich konwiktorów, 12 ebraków, 6—12 Pijarów i na

wybudowanie gmachu pod konwikt, zrobiona we Lwowie 1751

i 1756 r., zatwierdzona 1763 r. przez króla polskiego, 1776 roku

przez Mary Teres, z warunkiem, aby konwikt nosi nazw tere-

zyaskiego i podlega rzdowi. Na razie 8 przyjto konwiktorów.

Do tego konwiktu przeniesiono 1776 r. fundusz Franciszka Za-

wadzkiego, owczego kijowskiego, zrobiony 1745 r. dla 4 konwikto-

rów w jezuickim konwikcie 0. Glowera przy ul. ruskiej, wrczony

Jezuitom 1752 r. Józef II zniós 1784 wszystkie konwikty: pijarski

we Lwowie dla 20 uczniów, Rafaa Russyana w Podkamieniu

») Hist. Resid. i^eop. ad S. Nicol. 1837—1818.

2) Ju 1 czerwca 1821 r. nadworna komisya proponowaa lwowskiemu

gubernium klasztor dominikaski, jako odpowiedni na konwikt lwowski; py-

taa jaki jest stan innych klasztorów dominikaskich w Galicyi, do którego

z nich przenieby mona lwowskich Dominikanów i czy prowincya dominika-

ska, po zniesieniu lwowskiego domu, mogaby istnie odpowiednio do swego

celu ? (Acta Prov. Galie. I, a, 1821).
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z roku 1730 dla 12 uczniów, Marka Maczyskiego w Waru
z r. 1698 dla 10 uczniów, Mikoaja Potockiego starosty kaniow-

skiego w Horodence z r. 1771 dla 6 uczniów i z tych funduszów,

dodawszy jeszcze niektóre legata dla krakowskiej ahnae rnatn po-

robione, utworzy >^ fundusz akademicki « na stypendya gimnazyalne

przeznaczony. Arcyksi postanowi powysze fundacye przywró-

ci pierwotnemu ich celowi, zrobi z nich fundusz konwiktowy;

uzyska na to zezwolenie nowego cesarza Ferdynanda i pomimo
oporu nadwornej komisyi nauk przeprowadzi swój zamiar.

Wic w lutym 1839 r., na mocy dekretu cesarskiego, zaku-

pio gubernium z » funduszu konwiktowego « potrynitarski klasztor,

plac i ogród, za 24.000 zr., wypaconych funduszowi religijnemu

i oddao Jezuitom na konwikt. Rzd take wygotowa plan dwu-

pitrowego gmachu pod konwikt; wykonanie jego powierzy arcy-

ksi Jezuitom i da, aby cz gmachu jeszcze w tym roku

wybudowan zostaa take z ^funduszu konwiktowego «. Biaoruski

brat FideUs Stadler, prowadzi z woh prowincyaa budow, a 2 pa-

dziernika odbyo si nader uroczyste powicenie kamienia w-
gielnego ^).

*) Dwaj arcyksita, gubernator Ferdynand d^Estc, bratanek gubernatora

Ferdynand (modszy z Modeny), trzej lwowscy arcybiskupi, przewietne stany

galicyjskie, wieckie i ducliowne urzda i reprezentacye miejskie, kilka kompa-

nii wojska z pukowemi muzykami i tumy obywateli Lwowa, wszystko to za-

lego place i ulice otaczajce koció w. Mikoaja, w którym rozpocza si uro-

czysto o godzinie 10-lej rano msz w. czytan przez arcybiskupa Pisztka.

Z kocioa ruszy pochód arcybiskupów i arcyksizt, stanów i najznaczniej-

szych osobistoci na plac budowy, której mury ozdobione wiecami, na rogu

murów tablica z olbrzymim napisem: »Hodie salus liuic domui facta est, dzi

pokój sta si temu domowi* i zajli miejsca na estradzie. Powsta arcybiskup

1'isztek i niemieck, krótk, ale treciw przemow na tekst > pozwólcie ma-

luczkim przyj do mnie*, rozpocz powicenie kamienia. Potem kanclerz

konsystorski odczyta lapidarny, aciski napis na pergaminie w emblemata

ozdobnym, >jako powag i wspaniaomylnoci cesarzy Franciszka I i Ferdy-

nanda I, staraniem i hojnoci jenera-gubernatora Galicyi arcyksicia Ferdy-

nanda Karola d'Este, wykonujc wyran wol rónych, dawnych fundacyi, mury te,

szlacheckiego konwiktu, Jezuitom powierzonego w r. 1839 wyprowadzono, i te-

go roku dnia 2 padziernika, ten kamie wgielny przez arcybiskupa Franci-

szka Pisztka pooony zosta w obecnoci najznakomitszych mów wszystkich

stanów*.

47*
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Budowa gmachu trwaa blizko trzy lata, kosztowaa 100.000 zr.

które pokry musia fundusz konwiktowy, a jeszcze pawilon prze-

znaczony na szkoy, dla braku pienidzy nie zosta wykoczony;

wic te na razie, niewiele zostawao na stypendya dla konwikto-

rów. Na yczenie jednak arcyksicia i prob rodziców, przyjto

ju w jesieni 1841 r. czterech uczniów »prywatystów« Henryka

i Karola hr. Mierów i dwóch Drohojewskich. Urzdowe otwarcie

konwiktu nastpio dopiero 27 padziernika 1842 roku, uczniów

byo 18^). Regens O. Nizard odczyta im waniejsze »Ustawy« kon-

wiktu. Wedug nich, zakad to rzdowy, powsta z woli cesarza,

ster jego » podlega bezporednio rzdowi krajowemu, poruczony

zakonowi Towarzystwa Jezusowego «. Prowincya jest jego dyrekto-

rem, odpowiedzialnym » Najwyszemu Rzdowi « (w Wiedniu), pod

Na pergaminie pooyli swe podpisy arcyksita, arcybiskupi ormiaski
i ruski, znaczniejsi dygnitarze, prowincya Rafa Marki]anowicz, wreszcie sam
arcybiskup Pisztek, poczem pergamin ten, oraz miedzian, pozacan tablic,

z tyme samym lapidarnym napisem, plan budynku na pergaminie i kilka mo-
net wspóczesnych, zoy do przygotowanego w kamieniu otworu, nakry szklan
i kamienn pyt i uderzajc motkiem on i arcyksita, zamurowa. Wstpiw-
szy na estrad, dokoczy przepisanych rytuaem modhtw i udzieli bogosa-
wiestwa trzykro piewajc: »aby ten zakad bogosawi i zachowa raczy«.

Prowincya w imieniu Jezuitów dzikowa arcybiskupowi, arcyksitom i in-

nym dostojnikom, którzy mu gratulacye skadaU. (Hist. Corivictus Nobiliura Leo-

poli a. 1839. - Acta Prov. Galie. XVin, nr. 68, 69).

') Po mszy w. arcybiskupa Pisztka w kociele w. Mikoaja, arcyksi-

ta ogldali z prowincyaem niewykoczon cz gmachu, poczem udah si
do wielkiej auli, gdzie czekali na nich arcybiskupi, jeneraowie, praaci i do-

stojni gocie. Po oboje] stronie tronu, na którym jania portret cesarza, stali

konwiktorowie z swymi profesorami. Przemówi pierwszy prowincya Markijano-

wicz po acinie do arcyksicia Ferdynanda d'Este, jako twórcy tego zakadu;
dzikowa za pooone w Jezuitach, jako mistrzach wychowania modziey, za-

ufanie. Po nim O. Rinn, katecheta konwiktu, w niemieckie] przemowie wykaza
rónic prawdziwej a przewrotne] edukacyi i odczyta waniejsze przepisy kon-
wiktowe przez cesarza zatwierdzone. Trzeci mówi po francuzku O. Nizard, re-

gens konwiktu, dowodzc, e podstaw prawe] edukacyi wiara katolicka. Wre-
szcie magister Adolf Kamieski perorowa po polsku, chwalc publiczne wycho-
wanie, jako korzystniejsze od prywatnego. Po tych mowach przedstawiono ar-

cyksicia konwiktorów, do kadego yczliwych sów kiJka przemówi, a jeden
w imieniu wszystkich wygosi na cze jego wiersz francuzki. Take z stypen-
dystów najmniejszy chopczyk dzikowa mu niemieck przemow tak czule, ze
arcyksicia i wszystkich prawdziwie rozrzewni. (Ilist. Gonv. Nob. Leop.).
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nim rektor » bezporedni zarzdca konwiktu «, pod nim za » pre-

fekt akademii «, i prefekci kamerat (stancyi), jeden na 10 uczniów,

których wraz z profesorami prowincya wyznacza, ale o kadej

zmianie donie winien rzdowi -krajowemu, jemu przedkada

wszelkie wnioski tyczce si konwiktu i przesya sprawozdania

póroczne z pilnoci, obyczajnoci i postpu wychowaców, rzd
za krajowy przesya do nadwornej komisyi nauk. Wychowacy je-

dni s patni, drudzy funduszowi, tych moe by 30 najwicej,

wszyscy za midzy 9 a 14 rokiem wieku i z ukoczon 3 klas

normaln. Na kade stypendyum (400 zr. rocznie) przedstawia dy-

rektor konwiktu rzdowi krajowemu terno, wedug warunków fun-

dacyi, rzd za z terna proponuje jednego cesarzowi i ten przyj-

muje" chopca na »fundusz konwiktowy«. Paccych uczniów przyj-

muje rektor z caej monarchii, ilu chce i miejsca stanie, z póro-

czn z góry opat, zreszt rónicy midzy nimi a funduszowymi,

niema adnej. Plan nauk ten sam, co w gimnazyach rzdowych,

tylko, e nauka kaligrafii, rysunków, francuzkiego jzyka jest obo-

wizkow, zato jzyki: polski, woski, angielski, nale do nadobo-

wizkowych, a lekcye jazdy konnej, taców i fechtunków, pac si

osobno.

Wychowanie bdzie w zasadach swoich »religijno-ojcowskie«

ksztaci ma umys, ale »i to najgówniej« serce modziey, aby

swoj nauk i wiedz suya Kocioowi i krajowi... -Pierwsz

cnot modziey jest posuszestwo... tylko wpojeniem religii i cnoty

przywie j mona do ochotnego powodowania si... Wszelka gra

o pienidze, teatra, bale, palenie tytoniu w domu lub poza domem,

s zakazane*. Zato codzienna msza w., czste przyjmowanie sa-

kramentów i t. d. polecone, a prawo, skromno i delikatne obej-

cie si, jako gówny warunek wychowania podane *).

Z tern wszystkiem, w myl tych » ustaw* konwikt wychowy-

wa mia modzie na c. k. Austryaków, co i sam mundur uwy-

datnia: stosowany kapelusz, frak granatowy, takie spodnie i paszcz,

kamizelka biaa, krawat czarny, szpada u boku, wedug wzoru wie-

deskiego Theresianum. Nie dziwujmy si temu, oprócz garstki pa-

*) Staliiten des adoligcn Conylcts in Lombcrg. Ustawy konwiktu szlarliec-

kicgo we Lwowie, in fol. druk wsjjóczesny.
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tryotów i konspiratorów, ogó Galicyi myla wtenczas i czu po

austryaclvu.

Oprócz rzdowyci » ustaw «, Jezuici od siebie ogosili w 3 j-

zylvacli »Prospelvt szlacieckiego konwiktu we Lwowie <^ i odrazu

w pierwszycti dwóci wierszaci wypowiadaj, e » celem tego za-

kadu jest udzielenie wychowania chrzecijaskiego, poczonego

z gruntownem uksztaceniem naukowem«. Otó chrzecijaskie wy-

chowanie, obejmuje take obowizki wzgldem ojczyzny. Prowin-

cya Pierling postawi na czele konwiktu 24 padziernika 1843 r.

O. Jana Gahcza, wypróbowanego przez lat wiele pedagoga w St.

Acheul we Francyi i sawnego rektora konwiktu w Fryburgu

w Szwajcaryi; regensem starego pedagoga 0. Nizarda, prefektem

nauk utalentow^anego magistra Jana Franzelina, sawnego póniej

teologa i kardynaa w Rzymie i dwóch zdolnych Polaków, magi-

strów Adolfa Kamieskiego i Kaspra Szczepkowskiego. W r. 1847

otwarto kurs filozofii, któr wykada O. Karol Baraski i matema-

tyki, której uczy pow^any ex-prowincya Rafa Markijanowicz.

Franzehna zastpi prefekt nauk i profesor historyi powszechnej,

0. Józef Brown, m wielkiej erudycyi, który te 21 Hstopada t. r.

obj rektorstwo, podczas gdy 0. Gahcz jako regens stan na czele

konwiktu. W klasach gimnazyalnych uczyli magistrowie, midzy
nimi zdolny wielce Bronisaw Trzaskowski, profesor poetyki i Adolf

Kamieski wykadali hteratur polsk. O. Karol Antoniewicz by
spowiednikiem i egzhortatorem konwiktorów ^). Cyfra ich wzrosa

1845 roku do 45 ^); w chwili rozwizania konwiktu byo ich 52.

Uczniowie skadali egzamina póroczne przed rzdowymi profeso-

rami z kadego przedmiotu i wedug wyniku tych egzaminów Je-

*) Catalogi breves.

2) Oto ich spis. Paccy: Henryk hr. Mier, Karol hr. Mier, August o,
Pawe Haza Radlitz, syn Wojciecha z Lewic w Wielkopolsce, Józef Drohojew-

ski, Franciszek hr. Ballestrem z pruskiego Szlska, czonek partyi Centrum, y-
jcy jeszcze prezydent parlamentu niemieckiego. Alfons Zerboni, Kornel Szcze-

paski, Stanisaw Skrzyski, Zygmunt Kozowski, Alojzy Brunicki, Pawe Skwar-

czyski, Adam Domaradzki, Zeno Sonecki.

Funduszowi: Ignacy Niewiadomski, Fehcyan ysakowski, Seweryn Augu-

stynowicz, Adolf Miinsterfeld, Kazimierz Zaremba, Wincenty Skwarczyski, Ka-

rol Pawliski, Juliusz Sokoowski, Piotr Skwarczyski, Klemens ywicki, Oswald

Morawski, Emil Nemethy, Emil Krawczykiewicz, Bruno Popiel, Henryk Hofman,

Teofil Janiszewski, Wadysaw epkowski, Brunon Bielawski. (Archiv. Prov. Galie),
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zuici wystawiali wiadectwa szkolne. Uciliwo ta miaa ten do-

bry skutek, e uczniowie, zwaszcza funduszowi, pilnie si uczyli

i sumiennie gotowali do egzaminów, bo za nota z dwóch przed-

miotów, wystarczaa do wydalenia z konwiktu.

Arcyksi Ferdynand d"Este cieszy si tym zakadem, jako

dzieem wasnem, odwiedza go czsto, dokupi 1844 r. przytykajc

do ogrodu realno na folwark, zasila hojn jamun, a opuszcza-

jc Lwów i Gahcy w maju 1846 r., podarowa podmiejsk sw
will z cegelni na Pohulance, któr Jezuici przez wdziczno
»Ferdynandów^k« nazwali.

W projektowane powstanie i rozruchy 1846 r., aden z kon-

wiktorów nie by zawikany, co gubernium poczytywao Jezuitom

za zasug, patryoci za cik win. Aby suchaczów filozofii usu-n od » rewolucyjnych « wpywów, nurtujcych na uniwersytecie,

pozwoli rzd wykada od 1 padziernika 1846 r. filozofi i ma-

tematyk w konwikcie. Wykadano po acinie w^edug scliolastycz-

nej metody, co do egzaminów jednak, domaga si rzd i akade-

miccy profesorowie, aby te odbyway si po niemiecku w^edug no-

wej metody. Wic prowincya Baworowski, uda si do Wiednia,

aby uzyska u cesarza zupen niezaleno ^konwiktu od akademii

lwowskiej. Cesarz pozwoli 28 stycznia 1847 r. na studium philo-

sophicum prhaiDn, a hr. Pillersdorf przyrzek rzecz t z gubernium

Iwowskiem uoy. Skoczyo si na tem, e uczniów gimnazyum

uwolniono od rzdowych egzaminów o tyle, e tylko jeneralny dy-

rektor gimnazyów galicyjskich obecny mia by na ich egzaminach,

filozofom za kazano skada rzdowe egzamina po niemiecku.

Nie trwao to dugo, bo ju 18 marca wieczorem 1848 roku

wiedziano we Lwowie o rewolucyi wiedeskiej i nadaniu konstytu-

cyi. Wypadki nastpoway prdko. Tego jeszcze dnia uoono, a na-

zajutrz 19 marca w niedziel podpisano i wrczono gubernatorowi

Stadionowi petycy do tronu, domagajc si zapewnienia praw, na-

rodowoci i jzyka polskiego, sejmu, samorzdu kraju i miast,

amnestyi, zniesienia paszczyzny. W tumie woajcych o konstytu-

cy, znalaz si cay konwikt jezuicki w penej gah pod wodz 00.

Wadysawa Kiejnowskiego i Karola Antoniewicza. Zezwoli na to

rektor Brown, ulegajc })rzedstawieniom przyjació zakonu. Dnia

20 marca modzie akademicka tworzy gwardy narodow i znów

zapisuj si do niej starsi konwiktorowie. Komitet pa zbiera 20
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i 21 marca skadki dla uwolnionych winiów politycznych; daj

je hojnie konwiktorowie. Dnia 28 marca dzikczynne naboestwo
w kociele 00. Jezuitów »za nadanie konstytucyi«; kazanie wspa-

niae, natchnione patryotyzmem gosi O. Antoniewicz; sucha go

cay konwikt szlachecki, na naboestwie obecny ^).

Niewiele ten patryotyzm pomóg Jezuitom, bo radykalne y-
wioy wnet wziy gór najprzód w radzie narodowej, potem w aka-

demickiej gwardyi, a rozpoczy sw robot od kociej muzyki,

urzdzonej 15 kwietnia pod oknami radcy gubernialnego hr. Thuna,

17 kwietnia radcy sdowemu Wottawie i prezesowi sdu apelacyj-

nego Kronwaldowi. Rozszalay tum, do którego przyczyo si

sporo legionistów akademików, mia ochot jeszcze raz trzeci tego

wieczora poswywoh. »Chodmy do Jezuitów*, zawoa który

z przewódców i poszh ulic teatraln przed dom misyjny, ale e
Jezuici zajmowaU 2 i 3 pitro, pierwsze za i parter »obywatele«

i cukiernik ókiewski, wic atwo dali si mu nakoni do odej-

cia. Wtenczas przypomniano sobie Jezuitów przy w. Mikoaju

i daleje tuc okna, wy, piszcze, krzycze: » precz z Jezuitami «.

Nie oszczdzih i konwiktu, wnet jednak zbiegh si oddani Jezui-

tom parafianie z kijami, parafianki z miotami i odegnaU niesforn

cib. Wstyd jako byo » narodowej gwardyi «, e modych » oby-

wateli « zbezczeszczono, wysaa tedy deputatów z przeprosinami do

rektora Browna i ofiarowaa si do odbywania warty przed gma-

chem konwiktu. Ale haso » precz z Jezuitami « ju raz byo wy-

dane; silny anti-jezuicki prd wia od Zachodu z Woch i Szwaj-

caryi, skd 4 ksiy, 6 kleryków i 5 braci szukao schronienia

i znalazo, acz na czas krótki, w konwikcie lwowskim i w kole-

giach tarnopolskiem, starowiejskiem i sdeckiem.

Rozjtrzenie ogólne umysów wzroso, gdy hr. Stadion w nocy

dnia 26 kwietnia uczyni zamach na »Rad narodow« zawizan
13 kwietnia, zabra jej akta, zamkn i opiecztowa sal narad

w teatrze i kaza pilnowa wojsku i policyi. W takich warunkach

*) Wystpienie szlacheckiego konwiktu dnia 19 marca, wywoao zacliwyt

i uwielbienie, niestety krótkotrwae, dla Jezuitów. Gdy szeregi konwiktorów prze-

suway si wród piewu przez ul. Akademick na plac Ferdynanda (maryacki),

bito im z okien i balkonów huczne brawo, przerywane okrzykami: »wiwat na-

dzieja nasza modzie, wiwat Jezuici«. (List naocznego wiadka brata Lisow-

skiego z dnia 18 maja 1848 r. do . p. O. Czeowskiego).
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wysza z grona zwolenników » Postpu «, zaoonego 15 kwietnia

przez Karola Widmana, Zachariasiewicza i Karola Tyca, a nastp-

nie przyjta przez »Rad narodow« myl, aby wezwa Jezuitów

do dobrowolnego rozejcia si, konwikt za zamieni na koszary

dla gwardyi. Odrzuci propozycy rektor Brown, nie przychyli si

do niej hr. Stadion. Wic postanowiono zanie do tronu petycy

o wypdzenie Jezuitów. Uoono j w okamgnieniu, a puciwszy

w kurs niedorzeczn plotk, e superior Perkowski, spowiednik ar-

cyksicia Ferdynanda d"Este (nie by nim, tylko kapelan wojskowy),

da mu z góry rozgrzeszenie na rze szlachty 1846 r., pozbierano

liczne podpisy w liberalnym i radykalnym obozie; midzy pierw-

szymi widnia podpis Floryana Ziemiakowskiego, syna kucharza

Jezuitów i ich ucznia w Tarnopolu, któremu oni lekcyami w kon-

wikcie do ukoczenia nauk dopomogli *), i wyprawiono deputacy

do Wiednia.

Przybywaa w sam por. W stohcy cesarstwa panowaa

anarchia, stra obywatelska i modzie akademicka dyktowaa prawa.

Wielowadny niedawno ksi Metternich » uciek « do Anglii, mini-

ster spraw wewntrznych baron Pillersdorf paktyzowa z anarchi-

stami. Wic te oni zadali wygnania 00. Redemptorystów, Je-

zuitów w Wiedniu nie byo, i Redemptorystek z Austryi. Pillers-

dorf otrzymawszy petycy lwowskich »obyvvateli«, dopisa na pe-

tycyi Wiedeczyków: i »>;akonu Jezuitów «, na radzie ministeryalnej

przeprowadzi wniosek wygnania i przedoy 7 maja cesarzowi,

który dekret podpisa. Nazajutrz 8 maja Gazeta Wiedeska nr. 128

ogosia go wiatu: »Gdy w nowszym czasie zaprowadzona w mo-

narchii kongregacya Redemptorystów i Redemptorystek, a take

zakon Jezuitów, wielokrotnie powód day do zakócenia pubhcznego

spokoju; gdy w usposobieniach i deniach wszystkich inteligen-

tnych klas okazao si, e nie byli w stanie przeznaczenie swoje

wypeni; i gdy istniejce kocielne instytucye wystarcz, aby po-

trzeby religii, nauczania i wyksztacenia ludowego odpowiednio

opatrze: powzia rada ministeryalna postanowienie, przedoy
Jego Cesarskiej Moci wniosek zniesienia kongregacyi Redemptory-

stów i Redemptorystek i zakonu Jezuitów, któremu to wnioskowi

*) Nie przyznaje si do tego Ziemialkowski w swym 4-tomo\vym •Pa-

mitniku ', nadmienia tylko, e uczszcza do szkó w Tarnopolu.
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raczya Jego Ces. Mo najwyszego przyzwolenia udzieli*. W 10

dni potem, w nocy 17 maja sam cesarz uciek z Wiednia do Ins-

bruku, radzi o caoci monarchii, przywoa hr, Stadiona, który

z ogoszeniem dekretu 8 maja nie spieszy si, owszem przyrzek

Jezuitom wyjedna jego anulacy, a przynajmniej wolny pobyt

w Galicyi.

Dziki temu. Jezuici pozostali w swych kolegiach, pobierali

nawet rzdowe pensye a do 1 lipca 1848 r. Rada jednak naro-

dowa, do której 27 kwietnia na tajnej sesyi przystpili jako przed-

stawiciele duchowiestwa, biskupi Wojtarowicz i Wierzchlejski, ka-

nonicy Monastyrski, Gadecki, Król, ksidz Zubrzycki, Dominikanie

Korotkiewicz i Ufryjewicz, domagaa si od konsystorzy prdkiego

wydalenia Jezuitów z ich domów, odebrania im kocioów i para-

fii, co te istotnie w acucie nastpio ^).

§. 78. Kolegia w koronnych prowincyach austryackich.—

Dom nowicyatu w Gracu. — Kolegia w Lincu i Ins-

bruku. — Podzia prowincyi na dwie. 1828—1846.

yczeniem byo cesarza Franciszka I od 1827 r., w którym

Jezuici pewniejsz nog stanli w Galicyi, aby take w koronnych

krajach Austryi otwarU kolegia i szkoy. Ale galicyjska prowincya

miaa Niemców niewielu i tych potrzebowaa do uczenia w szko-

ach, zachodzia wic potrzeba zaoenia co prdzej niemieckiego

nowicyatu. Krzta si zatem nowy prowincya, Bawarczyk Loeffler

i uprosi w hstopadzie 1828 r. lisicia biskupa z Seckau, Romana

Zaengerle, e ten ofiarowa na nowicyat popijarskie kolegium w mia-

steczku Gleisdorf w górnej Styryi, 1^2 nii^i ^^ Gracu. Cesarz po-

zwoli, ale chcia, aby z tym domem prowincya niemiecka (au-

stryacka) pocztek wzia, mistrzem nowicyuszów niech bdzie Nie-

miec lub dobrze z literatur i kultur niemieck obznajmiony ka-

pan 2). Biskup 3 grudnia zapyta prowincyaa Loefflera, czy w tych

') Hist. Col. et Conv. Leop. 1847, 1848. — Pepowski. Z przeszoci Ga-

licyi. 508, 522.

') Acta Prov. Galie. VII, nr. 112. — Kanclerz Saurau do biskupa Zaen-

gerle 24 listopada 1828 r.
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warunkach dom przyjmuje ? Zgodzi si na nie O. Loeff ler, nazna-

czy superiorem i mistrzem nowicyatu O. Jana Mayera, ministrem

O. Jerzego Foerstera, vice-mistrzem (sociusj nowicyatu 0. Ksawe-

rego Asum, biaoruskich Jezuitów, i brata Jana Massaka, da im

pisemn instrukcy i wyprawi do Styryi. Dnia 15 marca 1829 r.

otwarto nowicyat w Gleisdorfie na 20-tu nowicyuszów, który

w myl cesarza mia by Fflanzsclnde einer neuen deutschen Or-

densprovin3^ zarodkiem austryackiej prowincyi.

Ahci Pijarzy zadaU oddania swego kolegium, wic nowy
superior O. Asum wynaj w Gracu, w styczniu 1831 roku, jedno

pitro w prywatnej kamienicy, na której parterze kawiarnia, na

pitrze drugiem mieszkanie teatralnej piewaczki. Wnet jednak

ksi biskup za pozwoleniem cesarza, odda im na przedmieciu

Miinzgraben skasowany poaugustyniaski klasztor, zajmowany czas

jaki przez Dominikanów, ale dla braku zakonników przez nich

opuszczony, do którego 1832 r. przeniesiono nowicyat.

Pierwszym nowicyuszem by Franciszek Kautny z Morawy,

który zosta potem 1871— 1877 r. prowincyaem w Galicyi. Cyfra

nowicyuszów rosa, od 1833—1837 roku przyjto 76, z których

umaro 5, wydalono 10; otwarto te w Gracu retoryk, potem i fi-

lozofi, podczas gdy rzd wypaca pensy po 200 zr. rocznie

tylko na 20. Kolegium zabrno w dugi. Co tu pocz ? Wpraw-
dzie ksi Modeny Franciszek d'Este ofiarowa dnia 11 listopada

1835 r. 1.000 zlr. na nowicyat; ale to szczupy zasiek. Wic pro-

wincya Pierhng poda 16 grudnia 1837 r. suphk do cesarza Fer-

dynanda, aby 1) pensy 200 zlr. wypacano kademu z chwil jego

wstpienia, a do mierci; 2) aby zwrócono oone koszta na nad-

liczbowych (wyej 20) nowicyuszów; 3) aby opatrzono byt klery-

ków na studyach; 4) aby cesarz przeznaczy, gdzie i jak uy go-

towych magistrów i profesorów ? ^). yczeniom jego stao si w cz-

ci zadosy. Domem nowicyatu rzdzi superior, od 1832 r. rektor

i mistrz nowicyuszów Asum, a do 1843 r., w którym zastpi go

take biaoruski Jezuita, O. Fryderyk Krupski ^). Profesorami reto-

») Acta Prov. Galie. XIV, nr. 178; XVI, nr. 145.

•) Ten by moim mistrzem w nowicyacie prowincyi austryackiej, w Baum-

gartenbcrgii, 4 mile od Lincu, od listopada 1857 r. do wrzenia 1858 r. Mówi
jeszcze dosy dobrze po polsku.
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ryki i filozofii byli take biaoruscy ksia, jak: Franciszek Sche-

rer. Piotr Lange, Wincenty Buczyski, spowiednikiem domu przez

dugie lata O. Jan Mayer, tak, e z ca prawd powiedzie mona,
i oni »wychow^ali austryack prowincy«, wnoszc do niej trady-

cy i ducha starych onych ex antiiia Socieate Jezuitów ^).

Ale sam jeden dom nowicyatu nie móg jej skada, zreszt

robio si w nim ciasno, bo 40 i wicej osób w nim mieszkao;

czas by otworzy studyum teologiczne, a tu ani jednej wolnej celi

w domu grackim niema. Szczliwym trafem odwiedzi ten dom
1834 r., arcyksi Maksymilian d'Este, który bdc w. mistrzem

niemieckim, wszystkie std dochody na pobone cele obraca ^). Wi-

dzc przepenienie domu, radzi prowincyaowi Pierlingowi, aby

ogldn si za nowem osiedleniem w wyszej Austryi i liczy na

pomoc jego. Prowincya upatrzy sobie dawne pojezuickie kolegium

w miecie Steyr i by pewny przyzwolenia Franciszka I, gdy ten

w styczniu 1835 r., poleci gubernatorom krajów koronnych au-

stryackich, zbada i donie, czy midzy dawnymi pojezuickimi do-

mami, nie znajdzie si który z kocioem, odpowiedni na kolegium

jezuickie. Niestety cesarz umar 2 marca 1835 r., a z nim i na-

dzieje prowincyaa na Steyr pogrzebane. Upyny dwa lata, a tu

arcyksi Maksymihan d'Este zaprasza do sw^ej wiU Freinberg pod

Lincem ^) O. Beckxa z Wiednia, O. Asuma rektora z Gracu i ofia-

ruje zakonowi on wil na kolegium, oraz 150.000 zr. na jego do-

tacy i uoywszy z nimi wszystkie warunki, oznajmia to choremu

obonie biskupowi Zieglerowi. Ozdrowia prawie z radoci biskup,

» teraz pu Panie sug twego w pokoju « powtarza; Jezuitów za-

*) Przyznaj to z wdzicznoci dzi jeszcze austryaccy Jezuici w swych

»Gedenkblatter« str. 6.

^) Zakon niemiecki czyli Krzyaków zlutrzony w Prusach, trwa dotd no-

minalnie w Austryi, gdzie ma wielkie posiadoci, ale teraz jedynie w. mistrz

(obecnie arcyksi Eugeniusz) obowizany do celibatu. Kawalerowie s wiec-

kimi ludmi, ale zakon ma jeszcze wasnych ksiy, wasne parafie w swych

dobrach w Tyrolu i Szlsku austr., nawet teraz wasne mniszki do obsugiwa-

nia swoich szpitah.

^) Po kongresie wiedeskim uchwalono w nadwornej radzie wojennej

ufortyfikowanie Lincu i opasanie go 36 wieami (fortami). Wystawiono jedn
i pokazao si, ze zbyt blizko miasta, wic j postanowiono sprzeda. Kupi j
arcyksi Maksymilian na letni rezydency, podwyszywszy j o dwa pitra;

otoczy piknym ogrodem i postawi obszern kaphc.
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bra z klasztoru Kapucynów do swego paacu, goci, raczy, cie-

szy si z nimi, polecajc popiech w otwarciu kolegium i jak naj-

cilejsze milczenie.

Jako z kocem lipca 1837 r. nowo mianowany rektor lincki

Piotr Lange z dwoma brami, przybyli do Lincu, zamieszkali w pa-

acu biskupim i urzdziwszy wil Freinberg na kolegium, przenieli

si tam w poowie sierpnia. W nastpnym roku kolegium linckie

ma 21 mieszkaców; wnet potem 30 i wicej, przeniesiono tam

bowiem z Gracu studyum filozoficzne, a w kocióku suchano pil-

nie spowiedzi, odprawiano naboestwa, nowenny z kazaniami, na

które przybywa lud okoliczny, ale i obywatele Lincu; wskrzeszono

kult Serca Jezusowego, ale nie bractwo, bo w myl józefiskich

ustaw, nie pozwoH na to biskup Ziegler. Rektorem w Lincu

by 0. Stoeger od 1838— 1842 r., po nim O. Krupski do 1844 r.,

którego znów zastpi 0. Jakobs, filozofi wykada 0. Buczyski,

biaoruscy Jezuici^).

Wspania bya fundacya insbrucka. » Wierni Tyrolczycy « po-

zostali wiernymi i Jezuitom. Obywatele miasteczka Hall, ofiarowali

im koció pojezuicki z gimnazyum dawnem, równoczenie prosili

gubernium o pozwolenie na to. Prowincya Pierhng otrzymawszy

30 wrzenia 1835 r. zapytanie od gubernatora, czy ów dom hallski

przyjmuje, uda si z O. Beckxem do Hall, ale ofiary nie przyj,

raz, e nie byo mieszkania dla ksiy, powtóre, e gimnazyum

prowadzili 00. Franciszkanie, nie wypadao ich rugowa.

Z Hall popieszy prowincya do Insbruka, w rozmowie z gu-

bernatorem hr. tVanciszkiem Wilczkiem dowiedzia si, e hrabia

zgadza si na powrót Jezuitów do Tyrolu, a przeznacza im w my-

li Theresianiim t. j. konwikt szlachecki, zaoony przez Mary Te-

res w kolegium pojezuickim 1775 roku, zniesiony przez chwilowy

rzd bawarski, wskrzeszony przez Franciszka I r. 1826 jako gi-

nmazyum, roku za 1828 jako akademi, i oddany w zarzd i opiek

opactwa Norbertanów w Wilten. Dla braku jednak ludzi na rektora

i dwóch prefektów, opat wilteski Alojzy Roeggel, pragn siebie

*) Catalogi breves. — Gcdenkbliittor aus der t»ster.-uiig. Provinz der Ges.

Jesu. Kalksbiug 1901. S. G- 14.
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i opactwo od tego ciaru uwolni, i zgosi si z tern do guber-

nium. Wic lir. Wilczek na dwa zawody, 29 kwietnia i 10 padzier-

nika 1836 r. zapytuje prowincyaa Pierlinga, czy przyjmie »tere-

syask akademi i konwikt szlachecki « w Insbruku? Konwiktoro-

wie uczszczaj do gimnazyum i na akademi, jest ich 18, z tych

10 stypendystów cesarskich, wspólny regulamin obowizuje wszyst-

kich, rektor i dwóch prefektów wystarcz; roczny dochód wynosi

8.391 zr.; akademia jest instytucy rzdow^, podlega nadzorowi

gubernatora; rektor co pó roku posya relacye o konwikcie i kon-

wiktorach do gubernium i nadwornej komisyi nauk.

Odpowiedzia prowincya 29 Ustopada t. r.: » Konwikt przyj-

muj pod warunkiem, e gimnazyum take oddane bdzie pod za-

rzd Jezuitów, w akademii za katedry filozofii, a przynajmniej re-

hgii i pedagogii (Er^iehungsMnde) powierzone zostan profesorom

Jezuitom «. Na to nie godzio si gubernium i nadworna komisya

nauk; sprawa przewlekaa si na nic nieprzydatn koresponden-

cy *). Wreszcie w lecie 1838 r. zebra si sejm stanów tyrolskich

w Insbruku. Przemówi na nim gorco baron Józef Giovanelli, przedsta-

wiajc korzyci z oddania nietylko konwiktu, ale i gimnazyum Je-

zuitom, i wniós, aby stany poday o to zbiorow prob do tronu.

Wniosek poparty przez opata z Wilten, przyjy stany i wrczyy
cesarzowi Ferdynandowi I, gdy ten 9 sierpnia 1838 r. z cesarzow

Mary Ann, arcyksitami, z ministrami ksiciem Metternichem

i Kolowratem, dla odebrania hodu do Insbruka przyjecha. Ksi
Metternich, w którego rce suphk zoono, owiadczy, e zamiar

ten pochwala i poprze silnie, rzdzi si bowiem oddawna zasad,

* czego wrogowie (liberah) nie chc, tego ja chc«, niechc Jezui-

tów, miotaj na nich oszczerstwa, przeladuj, wic ja ich tem wi-
cej ceni i wspieram. Oporem jednak nadwornej komisyi nauk i za-

bieganiem wieckich profesorów, którzy ustpi Jezuitom miejsca nie

mieh ochoty, stao si, e dopiero 17 padziernika 1838 r. Ferdy-

nand I powierzy Jezuitom konwikt szlachecki i gimnazyum w Ins-

bruku, a 7 stycznia 1839 roku obj je nowy rektor Piotr Lange

z dwoma ksimi i tylu magistrami uroczycie w zarzd. Na utrzy-

manie prefektów i profesorów wyznaczy cesarz 3.700 zr. rocznie.

Oddano te Jezuitom dawny ich koció w. Trójcy. Poniewa

») Acta Prov. Galie. XIV, nr. 149; XVI, nr. 135, 136; XVIII, nr. 139.
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profesorowie miecili si w czci domu konwiktu, wic rektor

Lange zakupi dla nich przytykajcy do gmachu gimnazyalnego

dom w. Mikoaja za 30.000 zr. (20.000 zr. da arcyksi Maksy-

milian, 10.000 zr. kanonik wiedeski Franciszek Schmidt). Byy
wic od 1839 r., dwa domy jezuickie w Insbruku: kolegium w.
Mikoaja z gimnazyum, gdzie rektorowa 0. Piotr Jacobs i konwikt

terezyaski w dawnym pojezuickim gmachu z kocioem w. Trójcy,

gdzie by rektorem O. Piotr Lange. Wnet przyby i trzeci.

Theresianum stao otworem tylko szlachcie, mieszczastwo ty-

rolskie chciao mie wasny jezuicki konwikt, jak go miao przed

r. 1773. Zabra si do niego komitet zacnych mów pod prezy-

dency biskupów z Brixen i Trydentu. Koszta budowy trzypitro-

wego gmachu dla 300 konwiktorów obliczono na 80.000 zr.;

w cigu lat dwócli zebrano ze skadek Tyrolczyków 60.000 zr.

i uzyskawszy pozwolenie cesarza 11 lutego 1843 r., rozpoczto bu-

dow. Wanie podtenczas wraca do Rzymu nuncyusz wede.ski

ksi Ludwik Altieri, zatrzyma si w Insbruku; uproszono go, e
25 kwietnia t. r. powici z wielk uroczystoci, wobec dygnita-

rzy gubernialnych i wojskowych kamie wgielny. Z pocztkiem

padziernika 1845 r. konwikt ju otwarty, rektorem jego znów bia-

oruski Jezuita O. Piotr Jacobs *).

Pi tych kolegiów i domów w Styryi, Tyrolu i Austryi, na-

leao do prowincyi galicyjskiej. Pizecz jasna, e inne byy potrzeby

i wymagania, inny ustrój spoeczny i narodowy Galicyi, a niemiec-

kich krajów koronnych; e przy nadzwyczaj zaostrzonym w owe

czasy antagonizmie Polaków do Niemców, zwaszcza Austryaków,

wszystkie te rónice udzieli si musiay i Jezuitom, jakkolwiek bar-

dzo podówczas lojalnym i wielkim respektem filr die Regierung

przejtym i dlatego nielubianym i jakby ignorowanym przez go-

rtszych Polaków, tak, e w cigu wier wieku zaledwo kilkuna-

stu do ich zakonu wstpio. Dodajmy do tego odlego miejsc,

które prowincya corocznie wizytowa i do których ksiy i braci

przenosi trzeba byo; dodajmy wreszcie rzeteln korzy jak kada
korporacya odnosi, gdy wasny niezaleny ma zarzd, a zrozu-

») Acta l'rov. Galie. XX, nr. '25. — Gedenkijlatter str. 11—16.



742 .

mierny uyteczno, konieczno prawie tego podziau. Starali si

o niego ju od 1838 roku Jezuici u swego jeneraa i ju od tego

roku prowincya nazywaa si austriaco-galiciana. Prowincyaem jej

by O. Rafa Markijanowicz, ale domami w niemieckich krajach ko-

ronnych rzdzi superior cum potcsate provincialis O. Jakób Pier-

ling. Gdy ten zamianowany zosta 19 listopada 1843 r. prowincya-

em, naznaczy jenera Beckx 28 grudnia 1844 r. vice-prowincyaa

dla Galicyi w osobie O. Mikoaja Baworowskiego, a r. 1845 usta-

nowi podwójn hczb konsultorów prowincyi i dwóch sekretarzy;

wreszcie 21 czerwca 1846 r. rozdzieli prowincy austro-galicyjsk

na dwie: provincia Galiciana i provincia Ausriaca.

Do pierwszej naleay domy: konwikt szlachecki we Lwowie,

kolegium i nowicyat w Starejwsi, kolegia w Nowym Sczu i Tar-

nopolu, domicihum z parafi w acucie i 4 domy misyjne: we
Lwowie, Milatynie, Pieniakach i Stanitkach; w tych za kolegiach

i domach mieszkao 70 ksiy, z tych 46 biaoruskich, 53 schola-

styków, 54 braci, z tych 14 biaoruskich, razem 183 osób, i zamia-

nowa tego dnia prowincyaem » galicyjskim « O. Baworowskiego.

W drugiej austryackiej, liczcej 5 domów, pozostao 52 ksiy,

53 scholastyków, 48 braci, razem 154 osób; prowincyaem ich O.

Jakób Pierling, który rezydowa w kolegium insbruckiem ^). Obydwie

prowincy rozegnaa marcowa rewolucya 1848 r., nas jednak obcho-

dz losy Jezuitów polskich w Galicyi.

Po ustpieniu arcyksicia Ferdynanda d'Este, nie mieli przez

rok bhzko przyjaciela, ani obrocy w rzdzie, w Wiedniu zarówno

jak we Lwowie. Wprawdzie ju 29 Hpca 1846 r. z Ewanowic na

Morawach, upewnia arcyksi prowincyaa Baworowskiego »co

czyniem bdc w Gahcyi dla utrwalenia waszych domów, byo
moim obowizkiem. Oddalony od was, interesuj si ywo wszyst-

kiem, co do was si odnosi i popiera bd u cesarza«. Powtarza

to samo w licie z Wiednia 8 padziernika 1846 r. ^), i ani wtpi,
e pisa szczerze, ale có on móg dokaza u cesarza opanowanego
przez arcyksit Ludwika i Franciszka Karola, Metternicha i Kolo-

wrata ministrów ? Komisarz nadzwyczajny dla Gahcyi hr. Rudolf

^) Catalogi breves, — Gcdenkblatter aus der osterreichisch-ungarischen

Provinz der Gesellschaft Jesu, (ais Manuscript gedruckt). Kalksburg 1901, sir. 18.

») Archi V. Prov. Galie. XXI, nr. 20, 29.
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Stadion, brat tamtego, nie okazywali im niechci, byli jednak obo-

jtni. Wielowadnego, a dokuczliwego prezydenta gubernialnego ba-

rona Kriega, powoano w marcu 1847 r. do Wiednia, na czonka

rady stanu; miejsce jego zaj na bardzo polecajce przedstawienie

hr. Franciszka Stadiona 19 kwietnia, radca gubernialny, tymcza-

sowy burmistrz lwowski, 35-letni hr. Agenor Gouchowski ^), oe-
niony z Maryann hr. Baworowsk, bratanka prowincyaa, i ten,

o ile jego rzdowe stanowisko pozwalao, okazywa si Jezuitom

przychylny i pomocny. Wic, a do wybuchu marcowej rewolucyi

1848 r. mogli si oddawa bezpiecznie kapaskim (krom misyi)

pracom i zajciom naukowo- szkolnym.

^) Dr. Bronisaw oziski. Agenor hr, Gouchowski w pierwszym okresie

rzdów swoich 1846—1859. Lwów 1901, str. 34, 35.

JEZUICI W FOUCE. V. 48





ROZDZIA XYL

Rozproszenie Jezuitów w Galicyi. — Misye na

Szlsku, w Ksistwie poznaskiem, w Prusach

i Warmii. 1848—1854.

§. 79. Rozproszenie prowincyi galicyjskiej. 1848.

Wybuch rewolucyi 1848 r. i jej przebieg we Lwowie, znany

ju z poprzedniego opowiadania. Dekret banicyjny 7 maja lubo nie

ogoszony we Lwowie, ale znany z urzdowej Wiener Zeiuny, wy-

woa ze strony parafian w. Mikoaja »petycy« do gubernatora

Stadiona d. 26 maja, podpisan przez 10 wacicieli domów, aby

00. Dzieduszyckiego, Kiejnowskiego i Nikolk pozostawiono przy

kociele i parafii w. Mikoaja. Petycyi tej nie wrczono guberna-

torowi, bo za inicyatyw Seweryna Morawskiego *), modego urzd-

nika c. k. prokuratoryi skarbu (póniej arcybiskupa lwowskiego),

zbierano podpisy katolików lwowskich wogóle, pod petycy, któr

>) Zoy 3 egzamina prawnicze, ale 4 nie, dlatego doktorem praw nie

zosta. Dopiero gdy ju by arcybiskupem, uniwersytet lwowski honoris causa

da mu stopie doktora obojga prawa na wniosek profesora wikliskiego. Mo-

rawski w latach 1834 i 1835 by uczniem jezuickim w Tarnopolu, std jego przy-

wizanie do zakonu.

48*
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on sam zredagowa, proszc, aby gubernator »na podstawie poda-

nych przyczyn, (bezinteresowna arliwo o chwa bo i zbawie-

nie dusz, podpor s rehgii i obyczajnoci) wyjedna u Najjaniej-

szego Pana zniesienie powyszego wyroku (z 7 maja) dla króle-

stwa Galicyi... zanim za niniejsza proba rozstrzygnit zostanie,

aby wykonanie tego wyroku powstrzyma raczy. Zbieranie podpi-

sów zajo dni kilka, tymczasem hr. Stadion odjecha do Insbruku,

wic petycy podano na rce vice-prezydenta Gouchowskiego dnia

12 czerwca *).

Nie podobao si to partyi rewolucyjnej. Organ jej i Rady,

Gazeta Narodoica nr. 41 z 14 czerwca 1848 r. umieci artyku

p. t. » Jezuici «, gdzie gosi, e wypdzajc ich »ministeryum odpo-

wiedziao tylko najgortszym yczeniom ogóu... najpotniejsz

z podstaw obskurantyzmu i absolutyzmu, by jezuityzm, obalono

go w innych prowincyach monarchii, w Galicyi nie uznano tej po-

trzeby... tu jezuityzm na drodze odrodzenia czyni pierwsze kroki...

Pojedynczy czonkowie zakonu zbieraj teraz podpisy starych de-

wotek, a jak niesie pogoska, nawet maych dzieci do petycyi przez

nich uoonej, by trzech Jezuitów z ich grona znanych z patryo-

tyzmu, jako wieccy ksia, mogh przy parafii w. Mikoaja pozo-

sta. Konsystorz nie zechce si zapewne sprzeciwi woU zfanatyzo-

wanych dewotek i tym trzem » wieckim Jezuitom patryotom« odda

parafi pod zarzd, a wtedy wybornie si udao. Jezuici maj ognisko

centralne w samym Lwowie i na nowo z tej pozycyi wygodnej za-

czynaj operowa w Austryi! Jest to prawdziwych Jezuitów godny

machiawehzm*. Gazeta nie wierzy w patryotyzm Jezuity, bo »nie

tajne nam reguy zakonu... Obywatel wycznie swojego zakonu,

nie jest obywatelem adnego kraju, a patryotyzm udany jest w rku
Jezuity tem, czem narodowo ruska w rku »wito-jurca«, t. j.

rodkiem tylko do celów samolubnych «.

Posypay si przeciw artykuowi protesty, sprostowania, ale

redakcya Gazety odrzucia wszystkie. Wic 6 powanych obywateli^)

umiecio 18 czerwca artykulik take pod tytuem »Jezuici w Ga-

*) Archiv. Prov. Galie. Brulion petycyi.

') Oto ich nazwiska: Micha Karkuszewski, Mathias Burger lemberger

Burger, Mateusz Kosiski, Stoppel Joseph Burger, Ignac Drexler Burger, Franci-

szek Piotrowski.
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secie lwowskiej, który przedrukowany na osobnej karcie rozrzucono

po miecie. Nazwawszy artyku Gazety narodowej »potwarz«,

owiadczaj w nim, »e w tej probie 1) o zachowanie caego za-

konu rzecz sza, a adna szczególna osoba nie bya wymienion,

ani miejsce; 2) aden Jezuita nie pisa tej proby, ale uproszony

od nas zupenie wiecki; 3) aden Jezuita nie zbiera podpisów,

lecz my sami; 4) nikt z tych ksiy nas nie namawia, owszem
jak ze strony usyszeli nawet odradzali; nie dewotek i dzieci, ale

niech czyta szanowny autor prob, a tam znajdzie najwicej sa-

mych obywateli podpisanych «. W kocu pytaj »kto machiawehz-

mem si rzdzi... kto fanatyzmem si unosi ? Jezuici, czy ci, któ-

rzy niewinnych potwarzaj i tak zapalenie i zagorzale winnymi

czyni ?«

Wreszcie troch póno, bo 23 czerwca, wybra si z » spro-

stowaniem « do Gazety narodowej Seweryn Morawski; przyznajc

si otwarcie, e on, a nie kto inny autorem jest proby, prostuje

mylne twierdzenia Gazety. Ale ta nie przyja sprostowania, wic
je Morawski umieci 29 czerwca w Gazecie licowskiej^ dodajc, e
mylne twierdzenia Gazety powsta mogy z pierwszej proby para-

fian w. Mikoaja, której nie oddano gubernatorowi jako niesto-

sownej *).

*) » Gazeta narodowa* jeszcze raz w nr. 42, d. 15 czerwca, zaczepia Je-

zuitów. Korespondent z Sanoka donosi, e Jezuici starowiejscy »wywieraj nad-

zwyczaj zy wpyw, Itilka tygodni ju egnaj si z ludem, a Jezuita Zabu-

dziski... wyrany manifest rzezi wygosi z ambony na Starejwsi*, chwalc
wocian za icli dobre zachowanie si 1846 r. (lud starowiejski nie rabowa, ale

broni przed rabacy kolegium) i zachcajc »aby w razie potrzeby byli goto-

wymi do czynu, bo nic dugo przyjdzie czas stosowny, aby przywróci dawny

porzdek*. Dziekan brzozowski (sic) Giebutowski, mia go zaskary za to ka-

zanie do biskupa. Otó w tej korespondencyi tyle byo prawdy, e O. Zabu-

dziski istotnie mia kazanie na niedziel VI po witkach w kociele starowiej-

skim, i e istotnie ks. Giebutowski, proboszcz z Brzozowa doniós go do bi-

skupa, spisawszy protokó z kilku suchaczami brzozowskimi, ale chodzio tu

nie o podburzanie chopów i » manifest do rzezi« lecz o »umniejszenie powagi

kleru wieckiego i biskupa*, jak to wyranie powiada reskrypt konsystorski do

dziekana brzozowskiego Antoniego Koczanowicza z d. 12 lipca 1848 r. Biskup

Wierzchlejski, czonek Rady narodowej, zasuspendowa 2 lipca O. Zabudzi-

skiego od ambony w caej dyecezyi przemyskiej, na czas nieograniczony, on

za czujc si niewinny, da i otrzyma dymisy z zakonu dnia 2.Ó lipca t. r.

(Archiv. Gol. Staravies).
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Sabe te i spónione zabiegi katolików lwowskich, nie pozo-

stay jednak cakiem bez skutku. Wiemy, e Rada narodowa, ma-

jc dwóch biskupów i 6 ksiy w swem gronie, zawotowaa zu-

pene wygnanie Jezuitów, odsdzenie ich od parafii i odmówienie

wszelkich posad duchownych. Otó hr. Gouchowski odesa petycy

z 12 czerwca do ministeryum spraw wewntrznych, ale z komen-

tarzem tej treci: Teraz byoby wprawdzie niemoUwem cofa de-

kret 7 maja, wszelako byoby podanem, aby Jezuici krajowcy

mogli na parafiach pozosta jako wieccy ksia. Zjednali sobie

bowiem zaufanie i przywizanie parafian przykadnem yciem

i bezinteresownoci i dodaje: » miaem sposobno przekona

si naocznie, e nisze warstwy ludnoci, ani nie pragn, ani nie

rozumiej tych reform, które im usiuje narzuci t. z. intehgen-

Antijezuityzmówi Gazety, wtórowa »Kurjer lwowski«. W teatrze lwow-

skim odegrano 14 czerwca francuzki, ohydny paszkwil na Jezuitów. »Kur]er«

nr. 2. d. 18 czerwca pisze: »0to prosz pastwa, do jakiego stopnia czelnoci

Jezuici s zdolni, kiedy w rod na teatrze, gdzie wszelkie ich szelmostwa przed-

stawiono, czterech z nich na widowisku obecnymi byo, i gdzie ? na galeryi!

Baczno panowie, e czarni bandyci nie nadaremnie tu siedz, zwaszcza, e
jak wiadomo, niemay zapas pienidzy, które atwowiernym wytumanih, w swoim

rku maj. Jezuici! woam, nie czekajcie, a was kijami z kraju wypdz, wasz

prowincya ze Lwowa dawno ju wyjecha, gocie za nim«. A niej nieco:

»Zapewniecie pastwo ciekawi, kto te pierwszy koci muzyk wynalaz. Któby

inny, jeeli nie Jezuita, nazwiskiem Atanazy Kircher (znakomity matematyk, fi-

zyk, przyrodnik, archeolog, lingwista i teolog, twórca istniejcego po dzi dzie

Muzeum Kircherianum w Rzymie, gdzie te umar 1680 r.). W tym celu kaza

zrobi skrzyni na ksztat maych organów, a tam zamknwszy na obroach

7—14 kotów, jednoczesnem spuszczeniem ostrych klawiszów na ich ogony,

przeraliw muzyk wydobywa. By to pomys szataski«. Kircher nie przeczu-

wa, e ta jego kocia muzyka wypdzi jego braci Jezuitów z Wiednia, Gracu

i Lwowa.

Nie do wydrwi bajkami, omieszy; »Kuryer« ly, oczernia. W nr. 22

d. 17 wrzenia ogasza: »Aviso. Strzecie si Jezuit (sic) Perkowskiego (wy-

soki, siwy), jest to otr wikszy ni Kurzweil, Stropel albo i Chomiski (zniena-

widzeni urzdnicy z r. 1846), dla niego niema nic pod socem witego; on

to by sekretarzem Sachera (dyrektora policyi), powiernikiem arcyksicia d'Este,

lizunem arystokracyi, szpiegiem w konfesyonale, podnókiem arystokratek, ka-

tem wszelkici innych ksiy wieckich, lisem w kociele, stróem przy bramach

bogaczy, .sowem wszystkiem zem, jakie tylko na wiecie by moe. Strzecie

si Jezuit (sic) Kiejnowskiego, co jest teraz wikarym w. Mikoaja, bo on by
socyuszem Perkowskiego*.
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cya«. Wspomina dalej, e w tej kwestyi porozumiewa si z bisku-

pami, którzy ex-Jezuitów pojedynczo na parafiach osadzi chcieli,

co przeciwne jest regule ich i zwyczajowi, i dlatego oni si na to

nie zgodz. Byoby wic dobrze, gdyby ministerstwo z góry wypo-

wiedziao swe yczenie, (aby po dwóch dawano na parafi) i oszcz-

dzio im przykroci rozproszenia pojedynczo, na któr oni nie za-

suyli. V Zreszt samo zniesienie Jezuitów, które cile wziw^szy,

monaby zaczepi jako przeciwne konstytucyi, dotkno ciko za-

konników, a przeto jest te obowizkiem rzdu, dokada wszel-

kich stara, eby ich doli, ile monoci, uly « *).

Dziki temu miaemu ordownictwu hr. Gouchowskiego, mi-

nisteryum d. 5 lipca nr. 9.246 odpowiedziao na prob zachowa-

nia Jezuitów w Galicyi odmownie, z dodatkiem wszelako: »e nic

nie przeszkadza, aeby ksia Jezuici, po swej sekularyzacyi, o ile

s obywatelami austryackimi i w prowincyi (Galicyi) pozostaj, jako

wieccy ksia do duszpasterstwa przez dotyczce ordynaryaty

uyci by mogli, jednake ich hczb naley z liczb mieszkaców

parafii, o ile mona, w normalnym stosunku ustawi* ^), t. j. eby
ich nie byo zbyt wielu w jednej parafii. Dekret ten zakomuniko-

wao prezydyum krajowe 28 czerwca magistratowi lwowskiemu,

to za 25 lipca petentom na rce jednego z nich, Józefa Bobka,

oficyaa rachunkowego we Lwowie ^). Tym sposobem Jezuici uzy-

skali, pomimo dekretu 7 maja, pobyt prawny w Galicyi, rozwi-

zano tylko ich domy, a gubernium na podstawie osobnego rozpo-

rzdzenia ministra Pillersdorfa, aby przed 1 lipca majtek ruchomy

i nieruchomy odebrany zosta Jezuitom, wystosowao pod dniem

10 czerwca do » byego prowincyaa* Baworowskiego rozkaz, aby

1) nie przyjmowa nowicyuszów, a wydali tych, którzy s jeszcze

bez lubów; 2j aby odwoa Jezuitów przy parafiach zatrudnionych,

chyba, e zechc si sekularyzowa; 3) aby zda pod sowem ka-

paskiem, w terminie do 2 lipca, dokadny wykaz caego majtku

zakonnego, który zabierze fiskus.

*) Chotkowski. Jezuici w Galicyi str. 125, 126.

*) ...doch sei dere Zalil mit jener der Pfarrinsassen thunlichst in das

Normalverhaitniss zusteUen.

*) Arcliiv. Prov. Galie.
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Na to prowincya 1 lipca zaoy uroczysty protest (6 bitych

stron in folio), dowodzc przeciw 1 punktowi, i rzd wiecki nie

ma prawa miesza si do wewntrznych spraw instytucyi kociel-

nej, jak jest zakon Jezuitów z swym nowicyatem, lubami i t. d.,

który przecie dekretem 7 maja nie zosta zniesiony, tylko czonko-

wie jego w Austryi, z domów swych wywoani. Niema te prawa
rzd gwaci wolnoci sumienia osób zakonu czy one s przed czy

po lubach. Protestowa dalej przeciw 2 punktowi, posyanie bo-

wiem lub odwoanie ksiy przy parafiach pracujcych nie naley
do wadz wieckich, ale do kocielnych, a obojtn jest rzecz, czy

ci ksia s zakonnikami lub z wieckiego kleru. Owszem, jenera

zakonu przez wzgld na obecne trudne warunki, za dyspens pa-

piezk, pozwoli Jezuitom zajmowa posady parafialne lub inne dla

utrzymania swego ^). Wreszcie najenergiczniej zaprotestowa prze-

ciw 3 punktowi. Majtek jezuicki naley do zakonu, nie do prowin-

cyaa, nie moe wic go wykazywa, oddawa fiskusowi. Pensye

roczne Jezuitów w kwocie 22.400 zr. rzd ju wstrzyma z dniem

1 lipca, ale gmach tarnopolskiego konwiktu, myn, ogród i cz
kolegium sdeckiego (dawny dom Wójcikowskiego), byy i s pry-

watn wasnoci zakonu, niemniej jak byy Gaje w Tarnopolu

i cegielnia we Lwowie, które sprzedano ju dla wypacenia dugów.
JeeU rzd zatrzyma chce gmach tarnopolskiego konwiktu, to niech

zwróci koszta budowy 23.000 zr., a take za myn sdecki, wraz

z hipotek 4.000 zr., które legow^a biskup sufragan ostrzychomski

Jordanszky, z warunkiem oddania Jezuitom wgierskim, niech za-

paci 10.000 zr. 2j.

^) Instructio praevia pro dispersis Patribus et Fratribus S. J. 1848. Jene-

ra Roothaan, zaznaczywszy, ze pomimo rozproszenia, Jezuici s i pozostan

zakonnikami, przyznaje, ze rozproszenie to przedstawia pewne trudnoci w za-

chowaniu lubów ubóstwa i posuszestwa, trudnoci te rozwizuje praktycznie

i podaje sposób i pewne dyspensy, jak, nie mieszkajc wspólnie w kolegiach

i domach, mona i naley luby te zachowa. Zachca do mioci i jednoci

braterskie], do cznoci podwadnych z przeoonymi i odwrotnie, i tak ko-
czy: »Scholastycy niech si staraj studya swe pokoczy, ksia za niech po-

szukaj sobie takich miast lub miejscowoci, w którychby ich praca uytecz-

niejsz bya*. (Archiv. Prov. Galie. Epist. Generalium Fortis et Roothaan t. 1,

nr. 135).

*) Acta Prov. Gahc. XXI, nr. 161, 166. Gaje kupi pan Boehm, podobno
za 7.000 zr. Cegielni lwowsk, dar arcyksicia d'Este nabya 20 maja przeo-
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Na maoby si przyda ów protest, gdyby na czele guber-

nium nie by sta wówczas hr. Gouchowski. Za jego zdaje si po-

rad, jenera zal^'onii da w czerwcu plenipotency prowincyaowi

do rel^lamowania od rzdu w imi zakonu, wszelakiego majtku

prowincyi galicyjskiej i wyjednania u cesarza alimentacyi i miesz-

ka dla podeszych wiekiem i chorych Jezuitów. Prowincya za
mianowa przed dniem 1 hpca, w kadym domu i kolegium je-

dnego z ksiy, nie profesa, jako prywatnego waciciela ru-

chomego i nieruchomego mienia tego domu, a wic i zakry-

styi. Zdaje si, e i starostom, w których cyrkuach znajdo-

way si domy Jezuitów, dano z gubernium do zrozumienia, aby

w rugowaniu ich nie byli zbyt gorliwi. Dziki temu pozostao jak

widzielimy po kilku Jezuitów w kolegiach w Starejwsi, Tarnopolu

i Sczu, gdzie i zakrysty, koció i ogród im zachowano, myn
jednak obj rzd w administracy.

Prowincya, upowaniony od jeneraa, wniós 10 lipca prob
do gubernium: 1) o zaliczk na wieckie suknie dla wszystkich

ksiy i braci; 2) o umieszczenie 28 deficyentów, starców i cho-

rych w Starejwsi lub w konwikcie tarnopolskim; 3) o Yiale czyli

koszta podróy dla 54, którzy wyjad za granic Galicyi; 4) o ali-

mentacy czyli pensy na utrzymanie dla 83, którzy w Galicyi po-

zostan.

Na to vice-prezydent Gouchowski d. 25 sierpnia zawiadamia

» byego prowincya}a«, e minister hr. Pillersdorf, przemilczajc

punkt 1 i 2, odmówi ahmentacyi dla 83, wszelako ci, którzy przez

urzdowego lekarza (fizyka cyrkularnego) uznani zostan jako zu-

penie niezdolni do pracy duchownej lub rcznej, a od rodziny swej

adnego nie otrzymuj wsparcia, mog otrzyma w drodze aski

alimentacy. Tym -take, którzy wyjedaj za granic lub do swo-

ich w kraju, moe by udzielona skromna zaliczka na podró ^).

ona Sercanek (Sacre-Goeur) lwowskich, matka tle la Croyf: za 9.000 zr., z któ-

rych 4.000 zatrzymaa tytuem spaty dugu; 5 000 zr. oddano take jako spat

dugu hr. Borzckiej.

») Arcliiv. Frov. Pol. XXI, nr. 152, 108 Po ustpieniu Pillersdorla w li-

stopadzie 1848 roku, uzyska prowincya przez hr. Gouchowskiego wszystkie

punkta swej petycyi.
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Jakby na prób, dwaj chorzy starce, 00. Kasper Stiebel i Ma-

teusz Molinari podali si kady osobno o alimentacy i otrzymali j
po 20 krajcarów (66 hal.) dziennie ^). Ostatecznie na zmodyfiko-

wany nieco przez ministerstwo owiaty, wniosek referenta ks. Me-

schutara uregulowano alimentacy w ten sposób, e deficyenci

ksia otrzymywali miesicznie po 10 zr., bracia za po 5 zr.,

czyli po 120 i 60 zr. rocznie, któr im wypacano, nawet po re-

stytucyi zakonu 1853 r., a do ich mierci ^).

Uycie Jezuitów po dwóch na parafii, zaleao od biskupów,

którym hr. Gouchowski rozesa dekret ministeryalny z d. 5 hpca.

Biskup Wierzchlejski zapyta, jak naley rozumie wyraenie de-

kretu nach ilirer Sekidarisirung ? bo jeeli dosownie, to potrzebna

ich wola do tego i dyspensa papiezka, wic chyba uasi^ po ich

jakoby sekularyzacyi, e chocia chodz w wieckiej sutannie, zo-

staj po dawnemu zakonnikami. Gouchowski odpowiedzia na ra-

zie, e quasi t. j. w drugiem szerszem znaczeniu, zapyta jednak

niepotrzebnie w ministeryum i odebra odpowied referenta ks. Me-

schutara, e mowa tu o sekularyzacyi w cisem rozumieniu; po-

mimo to, biskupi pozwolili Jezuitom pojedynczo i po dwóch przy

parafiach pracowa ^). Jedni zmieniaH si czsto, drudzy wytrwali

*) Hr. Gouchowski na prob prowincyaa wyjedna w ministeryum ali-

mentacy, ale na jeden rok tylko (dla 9 ksiy, prowincyal poda 12) po 20 kr.

dziennie, i dla 6 braci po 60 zr. rocznie, jak o tern uwiadamia »byego« pro-

wincyaa Baworowskiego 20 sierpnia 1849. (Archiv. Prov. Galie).

2) Acta Prov. Galie. XXI, nr. 173, 175. — Cliotkowski str. 129. Ks. Me-

schutar proponowa dla deficyentów ksiy po 150 zr., dla braci po (iO zr.,

a nadto kady ksidz deficyent otrzyma 100 zr. na tymczasowe potrzeby.

Ksia nie profesi i bracia zdrowi, powinniby dosta jednorazow odpraw

eO zr.

8) I tak w archidyecezyi lwowskiej »pomagali proboszczom*: O. Franci-

szek Kiejnowski wikary przy kociele Matki Boskiej nienej we Lwowie, O. Ni-

kolka kapelan wizienny tame. O. Dzieduszycki mieszka zrazu u hr. Borkow-

skiego we Lwowie, po swem wystpieniu 1849 ,r. jako wiecki ksidz admini-

strowa jezuicki koció vv. Piotra we Lwowie. 00. Augustyn Lipiski i Kamil

Praszaowicz pracowali w Piekarach na pruskim Szlsku u zacnego ks. Ficka

O. ukasz Kuniewicz wikary w Tarnopolu, O. Józef Siedmiogrodzki kapelan

Panien miosiernych w Czerwonogrodzie. O. Piotr Szychowski w Doance. O.

Karol Szeparowicz w Huboczku. O. Micha Harder w Kamionce Strumiowej,

potem na Szlsku pruskim. O. Wincenty Perkowski wikary w Milatynie. O. Jan

Markijanowicz w Narolu. O. Micha Kawecki wikary w Pieniakach. O. Micha
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a do restytucyi zakonu, ale wszyscy wród niewygód, nieraz i upo-

korze, pracowali ochotnie nietylko tam gdzie mieszkali, ale i w^ oko-

licznych kocioach spowiadajc i goszc sowo Boe.

Inni szukali przytuku w klasztorach, w dworach szlacheckich,

u praatów i gdzie kto móg. Sam prowincya Baworowski znalaz

schronienie przez 4 lata u 00. Karmelitów we Lwowie. Socyusza

jego O. Czyhira przygarn kanonik Lisiecki. O. Browm superior

lwowski przez lat blizko 5 mieszka u PP. Sercanek (Sacre-Coeur)

jako ich spowiednik. 00. Kazimierz Reutt u Kapucynów w Olesku,

Piotr Hawryowicz u Bernardynów w Leajsku znaleli przytuek.

O. Zaleskiego jako nadwornego teologa z bratem Lisowskim, przy-

j do swego paacu arcybiskup lwowski ukasz Baraniecki. 00.

Jana Galicza i Antoniego Proniewskiego z bratem Adamem Micha-

owskim zaprosia na swój dwór w Bice szlacheckiej hr. Wanda
z Potockich Kaboga. 0. Proniewskiego przyzwa jako towarzysza

i spowiednika biskup krakowski Skórkowski do Opawy, interno-

wany tam od lat kilkunastu przez austryacki rzd za powicenie

orów polskich i wydanie patryotycznego listu pasterskiego 1831 r.

0. Karol Baraski obj posad nauczyciela przy gimnazyum w Brze-

anach. 00. Ignacy Poczobut i Józef Perkowski byli kapelanami

nadwornymi u hr. Maryanny z Trembiskich Tytusowej Borkow^-

skiej w Biaej i Czortkowie. O. Piotr Szychowski kapelanem w Do-

ance, potem na zamku acuckim u hrabstwa Potockich. O. Wa-
dysaw Kiejnowski kapelanem domowym w Janiszczach; O. Fran-

Tomaszewicz w Frusacli, potem w Lubczy pod Lwowem. O. Aleksander iSapry-

nowski z bratem Jdrzejem Chmielewskim w Skowiatynie. O. Stefan Zaleski

w Sobodzie, potem w Petlikowcach. O. Jan Wessely w Sokolówce. O. Antoni

Grocholski kapelan Panien miosiernych i szpitala w Zalocach. U. Józef Per-

kowski w Czortkowie. O. Ignacy Chmielewski z bratem Fign w Nahorce. O.

Piotr Hawryowicz wikary w Tarnowcu.

W dyecezyi przemyskiej pracowali na parafiach: O. Kasper Stiebel w Ja-

sienicy. O. Jan Kosiarski w Szebniach O. Ignacy Skrocki w Bliznem. O. Teo-

fil Baczyski w Kronie z bratem Jackiem Baryszewskim, który bdc przed-

tem kupcem, mia tam jeszcze dom wasny, i w nim zamieszka. O. Józef Cych

w Odrzykoniu u zacnego dziekana ks. Serafina.

W dyecezyi tarnowskiej: O. Mateusz Kossowski spowiednik i kaznodzieja

przy kociele PP. Klarysek w Starym Sczu. O. Czeowski nauczyciel mo-

dego Konopki i pomocnik proboszcza w Nagoszynie. (Catalogi breves 1849—1855

opatrzone notami i wydane przez O. Tomasza Walla).
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Ciszek Kautny kapelanem w Pieniakach u hrabstwa Miczyskich;

O. Stanisaw Róanka kapelanem w Podhorcach u hr. Leona Rze-

wuskiego; O. Bazyli Arciszewski kapelanem domowym w Wysocku
pod Brodami, potem od 1850 roku guwernerem modego Viviena

pod Tarnopolem; Antoni Kurowski kapelanem w ulu u pani Ju-

lii Kownackiej; 0. Rafa Markijanowicz (ex-prowincya) od 1849

do 1856 r. kapelanem i guwernerem w Nawojowej u hr. Edwarda
Stadnickiego.

Prawdziw odysse przeby 1848—1851 r. O. Karol Antonie-

wicz. Wysany na prob i kosztem p. Wojciecha Morawskiego

z Oporowa pod Ponicem, w lecie 1848 r. na kuracy Priessnitza

w Graefenbergu na Szlsku sustryackim, powraca przez Piekary,

Kraków, Tarnów, Nowy Scz, gdzie spdzi wita Boego Naro-

dzenia, Krosno, Starwie, Stanisawów, wszdzie si po kilka dni,

a nawet tygodni zatrzymujc dla spowiedzi i kaza, o które go

proszono, do Lwowa, gdzie stan 15 marca 1849 r. i tam czas

jaki zamieszka w domu pani Zarzyckiej wraz z O. Harderem
i bratem Lisowskim, spowiadajc i kac po kocioach. Potem
znów bawi kilka tygodni w Stanisawowie u swej siostry Romasz-
kanowej; od 20 lipca 1850 r. do 14 lipca 1851 r. mieszka przy

kociele w. Marka w spalonym Krakowie i tam gosi pamitne
na dugie lat dziesitki kazania i nauki i dosiadywa w konfesyo-

nale, wyjedajc raz po raz z posug duchown, to do znajo-

mych w Gahcyi, to do Szlska, gdzie si nowe, szerokie pole do

pracy otwierao ^).

Poza granicami Galicyi znaleli przytuek: 0. Józef Wojte-

chowsky jako kapelan u ksinej Lobkowicowej w Rozdziaowicach

w Czechach; O. Franciszek Morgenbesser u swych rodziców na

Spiu; 00. Micha liwowski i Stefan Tock u proboszczów na

Spiu; 0. Hiwner jako pomocnik proboszcza w Morawii; 0. Oswald
Rausch w Karyntyi; O. Kasper lig w Tyrolu; O. Jan Baek
w Forslu w Czechach; O. Józef Wawreczka pracowa najprzód na
jakiej parafii w Morawii, potem jako guwerner osiad w domu
p. Wojciecha Haza Radlitz w Lewicach, w ksistwie poznaskiem

*) Ksidz Karol Antoniewicz S. J. przez ks. Jana Badeniego, rozdz. IX

1 X, str. 186—273. Wydane jez jego i przeoonych wiedzy »Listy w duchu
Boym*, Pozna 1849 r., zawieraj wiele geograficznych bdów.



755

z bratem Janem Hawerdlikiem *); 0. Mateusz Kosowski z bratem

Janem Paskim zamieszkali u Wojciecha Morawskiego w Oporowie

w ksistwie poznaskiem. Kilku górnoszlskich proboszczów za-

prosio wygnaców na prac do swych udnych parafii jak ks. Fi-

cek w Piekarach niemieckich; ks. Ludwik Markewka (z cze-

skiej , spolszczonej rodziny) z Mysowic , brat jego ks. Leo-

pold Markewka z Bogucic, ks. Karol Pressfreund z Pilcliowic

i przygotowah grunt do wielkich misy i ludowych na Szlsku, jak

opowiem niej. Posiwiay na pracach misyjnych 0. Zacharyasz Le-

dergerw osiad przy klasztorze w Rorschach nad jeziorem bode-

.skiem, jako spowiednik zakonnic. W Belgii przebywali czas jaki

00. Jan Guillemaint, Kamil Praszaowicz, Jerzy Kuak. W Francyi

r. 1851 00. Henryk Candon, Ksawery Morgenbesser, Fryderyk Ko-

hnek, Jan Ciszek, Józef Skulina, Micha Sliwowski. Na misye w ko-

loniach niemieckich w Picada w Ameryce poudniowej, udaU si

») Wojciech z Radli Haza, potomek dyssydenckiej polskiej, pierwotnie

czeskiej rodziny Zagic, Zajic, Zajc ur. 1798 f 1872 r. w Lewicach. Matka jego

Polka z domu Taylow, owdowiawszy, wysza powtórnie za m 1805 roku za

uczonego Wiedeczyka Mullera, katolika z przekonania, ale Wojciech pozosta

dyssydentem, a wyksztaciwszy si w Drenie, Lipsku i Berlinie, po wojnie na-

poleoskiej, któr odby jako onierz pruski, dosta si na dwór ksicia Ferdy-

nanda Anhalt-Koethen, onatego z Juli hr. brandenbursk, poboczn córk

króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, jako ich szambelan, a potem minister.

Razem z nimi przebywa w Paryu 1825 r. i tam przy pomocy Jezuity Ronsin

zosta katolikiem wierzcym, gorhwym. Powróciwszy do Koethen przeoy na

niemieckie »Rozmylania Tomasza a Jezu*, i razem z ksistwem Anhalt na-

wróconem take w Paryu, z Jezuitami Beckxem i innymi, krzewi katolicyzm

w tem protestanckiem miecie i kraju.

ony mia dwie Niemki, które ród Hazow zniemczyy. Trzech synów

jego wychowanych w konwikcie w Tarnopolu i Lwowie byo Jezuitami, Pawe
i Antoni zmarh w Ameryce jako misyonarze, trzeci Maksymilian wstpi do ga-

licyjskiej prowincyi, ale 1848 r. przeniós si do francuzkiej i od lat blizko 40

apostouje w Paryu midzy robotnikami. Górka Wojciecha umara zakonnic

w khisztorze des Oiseaux w Paryu.

Oddawszy 4 dzieci na sub Bogu, zachowa jeszcze 2 synów dla pod-

trzymania rodu. Niestety Bernard, oeniony z Polk Szoldrsk, zeszed bezpo-

tomnie w Lewicach, które dostay si synowcowi jego Wojciechowi Hazie, ka-

tolikowi, ale ju Niemcowi zupenemu. Ten nie mogc si utrzyma przy Lewi-

cach, sprzeda ich cz na kolonizacy z tym warunkiem, aby nie lutrów, ale

katolików Niemców osadzono, co si le stao. I*o 200 latach rodzina Ilazów

stracona dla Polski.
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00. Augustyn Lipiski, Jan Sedlak z bratem Antonim Sontagem.

Byli i tacy, którzy za pozwoleniem jeneraa przenieli si z gali-

cyjskie] do innej prowincyi: 00. Richardot i Nizard do francuzkiej.

O. Adolf Trientel, klerycy Jan Stare i Haslinger do austryackiej,

O. Saprynowski do prowincyi rzymskiej ^).

Podobnie jak ksia, take bracia zakonni tuali si po dwo-
rach jako towarzysze tamtych, czasem jako oficyalici, a nawet
sudzy. Tak np. brat Jan Maciaek peni obowizki ekonoma w Mie-

czyszczowie, majtku p. Czermiskiego; brat Józef Weber pomocni-

kiem by ekonoma w Podusilnej, brat Kazimierz Kasper zatrudnia

si ogrodnictwem w Stanisawowie; brat Wincenty Kamiski go-

spodarowa czas jaki ks. proboszczowi w Ropie Kopystyskiemu;
brat Piotr Graff znalaz jakie zatrudnienie w Grybowie; brat An-
toni Klimkiewicz kucharzem by u hr. Borzemskiej w Bobulicach;

brat Adam Michaowski kucharzem w Bice u hr. Cabogiej; bracia

Augustyn Siwoha i Kajetan Markiewicz lenikami byli w ubiance
hr. Stadnickiego; brat Antoni Zimowski organist przy kociele w.
Mikoaja we Lwowie; brat Stadler prowadzi cegielni lwowsk;
bracia Jdrzej Chmielewski i Wincenty Kamiski znaleli zajcie

w Skowiatynie; bracia Ignacy Pietrzycki i Jan Koruna zamieszkali

w prywatnym domu w Starym Sczu; braci Jana Schmidta i To-

masza Piotrowskiego zaprosia ksieni Czajkowska do domu misyj-

nego w Stanitkach, gdzie stale mieszkao dwóch lub trzech ksiy.
Mniej sposobnych do zaj po dworach, wyprawi prowincya do

rónych kolegiów w Francyi: do Lavalu np. braci Loehnera i To-

manka, do Mecu brata Mandlera, do St. Acheul brata Webera, do

Strassburga brata Nemeczka. Brat Józef Sperl, Bukowiczyk, kra-

wiec z zawodu, korzystajc z rozproszenia, zabra si do nauk naj-

przód we Lwowie, gdzie u PP. Benedyktynek znalaz pomoc
i opiek. Potem z woli prowincyaa, uda si na studya gimna-

zyalne do Botzen w Tyrolu, na studya za filozofii i teologii do

Rzymu. Talentów rednich, ale ochoty do nauk i pilnoci nadzwy-

czajnej, poskada wszystkie egzamina pomylnie i 1862 r. powró-
ci do Starejwsi jako profesor filozofii *).

») Catalogi breves (wyd. O. Walla) 1849—1852.
*) Tame.
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A modzie zakonna na studyach, nadzieja przyszoci zakonu,

co z t si stao ? Wdziczna wspólnej matce, biaoruskiej prowin-

cyi, podaa rk ucinionej siostrze prowincyi galicyjskiej, rozkwi-

tajca prowincya francuzka, przyja do swyci kolegiów wszystk

uczc si modzie 37—40 osób i ksztacia przez szereg lat bez-

patnie. Odznacza si tem szerokiem, wielkiem sercem rektor w La-

valu. W latach 1850— 1851 koczyo tam studya teologiczne 20

kilku; w prowincyi lugduskiej (Lyon) w Vals kilku ksiy i scho-

lastyków prowincyi gahcyjskiej. Niektórzy, jak Teodozy Sozaski,

Franciszek Habeni, powicih si naukom wyszej matematyki w Pa-

ryu. Inni wreszcie ukoczywszy w Lavalu teologi, odprawili

3 prób, albo pracowali przy konwiktach, i na ambonie i katedrze

profesorskiej w^ rónych kolegiach francuzkich, dopokd ich pro-

wincyn do Galicyi nie odwoa *).

Byo to wic prawdziwe, w caej peni sowa » rozproszenie «,

poczone z wielu przykrociami, ale i z pokusami niezalenoci

i swobody. Wic te mniej tgie, albo dopiero pocztkujce w walce

ycia zakonnego animusze ulegy. Jeszcze w cigu 1848 r. jeden

ksidz, 6 kleryków i dwóch braci opucio zakon ^). Uczynio to

samo w latach 1849— 1852 piciu ksiy, 9 kleryków, razem 23

osób'). mier wTCszcie wybieraa co rok swój haracz; nic wic
dziwnego, e prowincya galicyjska malaa, a do otwarcia nowi-

cyatu 1852 r., który porobione niegodziwoci czasów i mierci
luki wypeni*).

Pomimo to, » rozproszenie* Jezuitów 1848 r., byo dla nich

dobrodziejstwem, raz, e wyswobodzio ich z petów biurokratyzmu

józefiskiego rzdu i konsystorzy, po wtóre, e otwaro im nowe,

») Catalogi breves (wyd. O. Walla) 1849—1852.

•) Ks. Zabudziski, klerycy: Augustyn Chyewski, który po 50 latach,

prosi jeneraa i otrzyma przyjcie do zakonu jako brat do posug domowych
i umar w zakonie, Bronisaw Trzaskowski, Kazini. Zajczkowski, Józef Schoen,

Ludwik Mikiewicz, Szczepan Sadowski. Bracia: Karol Reissek, Karol Salve. (Ca-

talogi breves).

*) Ksia: Dzieduszycki, Matter, Kuniewicz, Wessely, Maetzler. (Catalogi

breves, rok 1852 uoony i wydany przez O. Walla).

*) Z pocztkiem roku 18-48 liczya 179 osób, z pocztkiem 1853 r. tylko

123 osób, a wic o 5G osób mniej.
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szerokie pole akcyi icie apostolskiej w zaborze pruskim na lat

przeszo 20.

§. 80. Misye ludowe na Górnym Szlsku. 1850—1852.

O milk od Bytomia na Górnym Szlsku, w czci jego, na-

lecej a do pocztku XIX wieku do dyecezyi krakowskiej, ley

wie Piekary Niemieckie, zaoona w XIII wieku, z cudownym obra-

zem Matki Boskiej Mater admlrahilis, w drewnianym kociele far-

nym, w którym 27 lipca 1697 r., wybrany król polski Fryderyk

August II, uczyni w obecnoci polskich posów wyznanie katolic-

kiej wiary, przyj z rk biskupa mujdzkiego Kryszpina komuni
w. i zaprzysig pada eonventa. Na miejscu drewnianego, stan
1846 r. murowany, wspaniay, o dwóch wieach koció; dwign
go przy ofiarnoci Górnoszlzaków » piesek Maryi « (Marienhund-

clien) jak sam si nazywa proboszcz, kanonik i komisarz biskupi

ks. Alojzy Ficek ^).

Do cudownej » Matki Boskiej Piekarskiej « pyny co rok od

lipca do Hstopada istne rzeki pobonych ptników z Szlska i s-
siedniego Królestwa kongresowego, akome sowa Boego, cisnce

si do konfesyonau ^). » Piesek Maryi « pomimo swej gorliwoci,

z parafialnym klerem nie móg podoa pracy. Jake si uradowa,

gdy w czerwcu 1848 r. prefekt szkó sdeckich, mody i wymowny
ks. Augustyn Lipiski, Szlzak, zgosi si z prob o przytuek na

jego skromnem probostwie, z gotowoci pracy w konfesyonale i na

') Polak szlski, którego poznaem 1858 r, w Starejwsi i który z nami

nowicyuszami wcale dobr polszczyzn mile rozmawia. Niemcy przestroili go

na »Fitzek«. Poeta górnoszlski ks. Bontzek, pisze go te w swe] »Góra chem-
ska* czyli w. Anna. Wrocaw 1886: »Ficek nasz Alojzy, Stró Anio Szlska«.

') W roku 1675 Jezuici czescy Jdrzej Posnelius i Tomasz Witkowicz,

zaoyli w Piekarach dom misyjay, i objli na podstawie dekretu cesarza Leo-

polda I i biskupa krakowskiego Trzebickiego 1679 r., administracy parafii. Oni

to rozsawili cudotworno obrazu Matris admirabilis, i uczynili Piekary miej-

scem odpustowem na wielk skal. Pozostali tam do r. 1773. Ostatni superior

i administrator parafii O. Jan Kranich, zosta pierwszym proboszczem a do
swej mierci 19 kwietnia 1790 r. Po nim proboszczami byli ksia dyecezyalni

wieccy; ks. Ficek trzeci z rzdu. (Hist. Soc. Jesu in Silesia Superiori ab anno
1848—ia52).



759

ambonie. Przyj go otwartemi rkami, przyj i drugiego, take

Szlzaka z Kocurowic pod Frydkiem austryackim, ks. Jdrzeja Pe-

terka, jako wikaryusza swego *). Gdy O. Lipiski dnia 14 stycznia

1849 r. wyjecha na misye do Brazylii ^), na kióre jenera Roothaan

okólnym listem, misyonarzy rónych prowincyi zaprasza, przyje-

cha na jego miejsce z Tarnopola równie mody i wymowny 0.

Kamil Praszaowicz, a w rok póniej, 24 marca 1850 r. przyby

O. Iwon Czeowski. Suchali pilnie spowiedzi, mówili gorUwie ka-

zania w kociele przepenionym, jak zwykle w odpustowem miej-

^u, ptnikami. Ks. Ficek, za zgod biskupa, uzyska w Berhnie

ministeryalny reskrypt z dnia 23 wrzenia 1849 r., pozwalajcy dla

braku dyecezyalnego kleru, przcdziesitkowanego tyfusem 1847 r.,

uy do pomocy w duszpasterstwie take obcokrajowych ksiy,
byle opatrzonych w paszporty i lojalnych wobec rzdu. Powikszya
si praca, gdy Pius IX po powrocie z Gaety do Rzymu, ogosi

1850 r. jubileusz miesiczny, który w dyecezyi wrocawskiej od-

prawiono od d. 2—31 marca 1851 roku. Wydan w Wrocawiu po

niemiecku ksik jubileuszow, przetumaczy na polskie O. Cze-

owski i wyda kosztem ks. Ficka w 30.000 egzemplarzy, które

w^ lot rozchwytano. Do pomocy przywoano O. Skrockiego, który

ustawicznem spowiadaniem i czstemi kazaniami podczas jubileu-

*) Ci i wszyscy Jezuici, którzy na Szlsku i w pruskiem pastwie wogóle

przebywali i pracowali, opatrzeni byli 1) listem kredencyjnym (credentionales)

prowincyaa; 2) paszportem rzdu austryackiego z dodatkiem, e pod wzgldem
politycznym nic nie byo im do zarzucenia; 3) wiadectwem konsystorza bisku-

piego, w którego dyecezyi ostatnimi czasy pracowali, z wymienieniem ich za-

j, prac i ich konduity. Rzecz za byo proboszczów, którzy Jezuitów do

swych parafii zapraszali lub przyjmowali, wyjedna u ksicia biskupa wrocaw-

skiego suscept i potrzebne farultates. Dawa je najchtniej kardyna Diepen-

brock, nie dajc ani paszportu, ani wiadectwa konsystorskiego; jemu wy-

starczao, e to s Jezuici, ale rzd pruski domaga si cile jednego i dru-

giego.

') Misye brazylijskie naleay do prowincyi hiszpaskiej, potem rzymskiej,

wreszcie do niemieckiej. Dla kolonistów Niemców potrzebni byh misyonarze,

wadajcy dobrze ich jzykiem. Udali si tam wic 1849 r. 00. Lipiski i Se-

dlak z bratem Sontagiem. O. Lipiski z skoatanem zdrowiem powróci 1868 r.

do Krakowa, i by czas jaki kaznodziej niemieckim przy kociele w. Bar-

bary, potem od 27 marca 1869 r. superiorem w Nowym Sczu, gdzie te dnia

10 maja 1870 r. ycia dokona. O. Sedlak umar na niisyi w Brazylii 19 listo-

pada 1872 r. (Gatalogi breves).

JE2UIUI W POLSCE. AO
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szu stera zdrowie, a nabawiwszy si zapalenia puc, w 4 dniacti

umar (5 kwietnia 1851 r.) w 53 roku ycia. Tumy ludzi zbiegy

si na pogrzeb misyonarza; ks. Szafranek z Bytomia perorowa po

niemiecku, sawic jego prace, zasugi i zakon, który go wyda.

Odwiedza Piekary w swej odysei O. Antoniewicz. Przy stole

rozmawiali misyonarze o wieych wypadkach i dawniejszych mi-

syach Jezuitów w GaUcyi, zwaszcza o tych, które O. Antoniewicz

z O. Skrockim po rzezi gahcyjskiej 1846 roku odprawiah. Przy-

suchiwa si opowiadaniom gospodarz domu ks. Ficek i raz za-

gadn swych goci: »dlaczegoby podobne misye nie day si urz-

dzi na Górnym Szlsku ? Lud tu nie grabi, nie zabija, przywi-

zany do wiary i pobony, ale mao ma zasiku duchownego, a na-

raony na ze skutki maestw mieszanych, otoczony protestan-

tami i loami masoskiemi, a take nie wolny od zepsucia, jakie

fabryki, przepenione robotnikami z rónych stron wiata, z sob
przynosz. Jest w Mysowicach O. Baczyski, jest w Bogucicach

O. Wojtechowski, jest O. Skrocki w Pilchowicach; cignby mo-

na jeszcze kilku misyonarzy rozproszonych po Gahcyi, znajd si

wic niwiarze, a niwo wielkie, bo cay Szlsk pruski, stoi przed

nimi otworem*. Podobaa si ta myl Jezuitom, O. Antoniewicz

zwaszcza rozbiera j z ks. Fickiem kilkakrotnie, zapah si do

niej i popar silnie u prowincyaa, do którego jakby urzdownie

zwróci si ks. Ficek. Nie mogo by nic podaszego dla prowin-

cyaa, a zgadzajc si na misye szlskie w zasadzie, przyrzek do-

starczy, ile tylko wynajdzie misyonarzy ^).

Z" kardynaem Diepenbrockiem ksiciem biskupem wrocaw-
skim, któremu cay pruski i austryacki Szlsk podlega, sprawa

bya tem atwiejsza, e biskup ten konsekrujc w miesicu hpcu

*) Inaczej nieco opowiada pocztek misyi szlskich O. Iwon Czeowski,

w licie do O. Schiktana ze Lwowa 6 maja 1881 r.: »Po mierci O. Skrockiego

my dwaj, ja i O. Peterek pozostalimy w Piekarach, zajci prac w kociele

i wydawaniem » Tygodnika katolickiego «. Pierwsz myl o misyach ja powzi-

em, a poniewa ks. Ficek i O. Peterek na ni si chtnie zgodzili, pojecha-

limy (Czeowski i Peterek) po Wielkiejnocy do Stanitek do O. Snarskiego,

starego misyonarza, zapraszajc go na dzie Nawiedzenia Matki Boskiej (2 lipca),

w którym corocznie napyw wielki ludu, do Piekar, dla odprawienia pierwszej

na.szo] niisyl, aeby pragnienie misyi w klerze i ludzie obudzi. I nie zawioda
nas nadzieja*.
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1849 r. wspaniay koció piekarski, pozna Jezuitów Peterka i Pra-

szaowicza, i tego ostatniego uywa do powtórzenia po polsku

przemówie swoici pasterskich przed i po bierzmowaniu do ludu,

które miewa po niemiecku ^). O. Antoniewicz zoy uszanowanie

kardynaowi w Wrocawiu i odwiedza go, ile razy by w tem mie-

cie. Zaproszony pewnego dnia na obiad, znalaz si tu obok na-

czelnego prezydenta Szlska, rozmawia z nim wiele o literaturze

i muzyce, o filozofii niemieckiej i nowych prdach teologicznych.

By w tem fortel kardynaa. Zamierza on uda si do Berlina, aby

usun trudnoci, jakie prawa pruskie robi kapanom obcokrajo-

wym w duszpasterstwie, tembardziej w misyach, nieznanych pra-

wie w^ Prusiech, potrzebowa jednak pozyska dla sprawy prezy-

denta kraju, o którego opini zapyta z pewnoci ministeryum.

Otó ten, podzielajc uprzedzenia ówczesne przeciw Jezuitom, któ-

rych nie zna, okaza si twardym, wic kardyna pragn go za-

pozna choby z jednym z nich. Po onym tedy obiedzie zapyta

prezydenta, »jak mu si podoba ssiad, z którym tak oywion
prowadzi rozmow ?« — » Niezmiernie, to wielce miy i wykszta-

cony ksidz*, bya odpowied. — »Ten ksidz Jezuil*. — »Czy

wszyscy oni tacy?« — »Bezwtpienia, tacy lub jemu podobni^. —
»To mona z nimi prób zrobi*. Istotnie rzd pruski na Szlsku

po dopenieniu formalnoci przepisanych, misyonarzy i misye zo-

stawi w spokoju, nie dokucza, nie da nawet uczu policyjnej

opieki, jak niezawodnie nad nimi roztoczy. Inaczej byo w Ksi-

stwie poznaskiem, jak zobaczymy w^krótce. Dziki tedy staraniom

kardynaa, ju dnia 29 sierpnia 1850 r. wyszed ministeryalny de-

kret z Berlina, pozwalajcy zagranicznym Jezuitom odprawianie

misyi w dyecezyi wrocawskiej, byle opatrzeni byU w paszporty i prze-

ciw rzdowi nic nie knowah *).

*) O. Praszaowicz towarzyszy kardynaowi Diepenbroc]vOwi Iciliialcrotnie

przy wizytadi pasterskicli, jako jego kaznodzieja polski. Trudno w porozumie-

niu si z ludem polskim czu zacny ten pasterz bardzo ywo: »dabym sobie

krwi utoczy, powtarza, gdybym móg do tego ludu przemówi po polsku*, jak

to mam z ust O. Praszaowicza, gdy pracowalimy razem we Lwowie 1871 r.

Zapisa ten szczegó jego biograf i nastpca, ksi biskup Foerster. Zato su-

fragani wrocawscy, Górnoszlzacy s i wada musz polskim jzykiem: Latu-

sek, Bogedain, Wodarski, Gleich, a teraz Marx.

•) Fryderyk Wilhelm IV. r. 1840— 1S57 król pruski, odznacza si ludz-

koci i religijnoci i dlatego przychylnym si okazywa dla katolików. Niena-

48*
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Uporawszy si z rzdem, przygotowa trzeba byo naleycie

teren pod pierwsz misy, od jej bowiem nastroju i wyniku zale-

ay misye nastpne. Sama nazwa misyi bya dla ksiy zarówno

jak dla ludu zagadk; czem ona jest, jaki jej cel, czem i jak

wpywa na umysy ? pyta kady, a odpowiedzi nie znajdowa.

W styczniu 1851 roku zjechali si ks. Ficek z 00. Antoniewiczem

i Baczyskim w Stanitkach, i tu uoyli kampani misyjn na rok

cay. Rozpocz si miaa, jak wypadao w Piekarach w maju, po-

tem w Górach Tarnowskich i t. d. Umówi si naleao z pro-

boszczami tych parafii, wcign do sojuszu misyjnego i uoy
program kadej zosobna, zaprosi ksiy ssiadów do suchania

spowiedzi i przyprowadzenia parafian procesyonalnie w dzie ozna-

czony na misy.

0. Antoniewicz wyda w Krakowie 1851 r. ksieczk p. t.:

»Misya wiejska « dla informacyi ksiy i ludu, któr w tysicach

egzemplarzy rozrzucono po Górnym Szlsku. Równoczenie prawie

ksidz proboszcz bytomski Szafranek, wydrukowa u Karola Kischa

w Bytomiu: » Krótk wiadomo o misyjnem naboestwie w Nie-

mieckich Piekarach, take i po rónych innych parafiach Górnego

Szlska w lecie R. P. 1851 «, na pamitk uroczystego powicenia

kamienia wgielnego do katohckiego kocioa w Królewskiej Hucie

dnia 31 sierpnia 1851 r. i ofiarowa »jako mistyczny kamyk mio-

ci «. Napisana popularnie górnoszlsk polszczyzn, krótka i jasna,

poucza o wyrazie i znaczeniu » misyi «, ogasza misy w Piekarach,

na któr sam ksi biskup wrocawski zaprasza lud górnoszlski,

widzia go za to partya postpowa, demokratyczno-liberalna. Nawet stary Ale-

ksander Humbold, sawny badacz przyrody i m polityczny, artowa z króla,

e otaczaj go »nadworni filozofowie i teolodzy, ministrowie misyjni i kazno-

dzieje przeraajcy (Uiberraschungsprediger)... Na tronie sztuka i fantazya, do-

koa fanatyczne oszustwo, obudne naduycie i zabawki«. W roku 1847 d. 9 lu-

tego wyda król »patent«, konstytucy prusk, któr w styczniu 1850 r. okro-

jon ogosi i zaprzysig powtórnie. Ministrowie odpowiedzialni tylko przed kró-

lem, wic te nie troszczc si wiele o sejm, dobra sobie ministrów pod pre-

zydency Manteuffla, podobnych jak on usposobie. Politycznie le na tem wy-

szy Prusy, ale katolicy zyskali wiele, bo tolerancy istotn, rzeczow, nie

w teoryi tylko, i korzystajc z niej budowali kocioy, rozwijali szkoy, urz-

dzali misye, rekolekcye, bractwa i stowarzyszenia, tu i ówdzie otwierali domy

zakonne. (Dr. Zimmermann. Gescbicblc der .Jabre 1840 bis 1860. Stuttgart 1861,

str. 483, 571).
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a potem to samo, jeszcze popularniej powtarza w dyalogu » Roz-

mowa Jakóba z Filipem o misyjnych naboestwach «, koczy za
rzecz » Obrokiem duchownym*.

Potrzebowa te czasu prowincya Baworowski, aby zwolni

od innych zaj i zebra misyonarzy, a byo ich dziesiciu ^). Z tych

przyczyn opóni si termin pierwszej misyi w Piekarach; nie

w maju, ale 12 lipca rozpocza si nieszporami, na które zgro-

madzio si 5.000 ludu. » Przez 10 dni trwao to (misyjne) nabo-

estwo, nauka po nauce nastpoway, a byo ich 8 i 10 na dzie...

Z bliszych i odlegych wiosek i miasteczek, cigny liczne proce-

sye, wite piewajc pieni, e te gosy po caym górnym rozcho-

dziy si Szlsku i a do nieba si wzbijay. Wszyscy si witali,

kochah, radowaU w Panu. To tak byo, jak niegdy za czasów

Pana Jezusa, gdy wielkie rzesze szy za nim, aby posysze sowo
jego, tak te i w tej misyi lud szed tumnie za sowem Jego* *).

Wysuchawszy kilkanacie kaza, po spowiedzi zazwyczaj general-

nej z caego ycia, a zasiadao codzie 20 i wicej ksiy w kon-

fesyonaach i po komunii w., wracay jedne, nadcigay procesye

drugie, a take gromadkami lud przebiera si z Królestwa pol-

skiego i austryackiego Szlska, i tak przez dni 10. Do 30.000 ko-

munii w. rozdano w tym czasie; wiele osób nie mogc si doci-

sn do konfesyonau, odprawio spowied misyjn i komuni
w swej parafii. Pomimo obszernoci kocioa wynie si musiano

z ambon, konfesyonaami, a nawet z otarzem na cmentarz ko-

cielny, bo przecitnie 12.000 ludu bywao co dnia; przy osadzeniu

krzya misyjnego do 20.000, a w tym tumie spokój, ad i porz-

dek, bez andarmów, bez policyi. »Masy ludu na jedno skinienie

kapana, poruszay si, staway. Protestanci zrozumie nie mog
co to si dzieje* ^).

A bo te i misyonarze rozmiowali si w tych tumach: » Lu-

dek bardzo agodny, miego charakteru. Tyle lat psuty przez Niem-

ców, gorszony przez urzdników, protestantyzmem otoczony, dziw-

*) 00. Karol Antoniewicz (superior misyi), Karol Snarski, Stefan Zat^'ski,

Franciszek Kiejiiowski, Antoni Kurowski, Kamil I^raszaowicz, Teolil Baczyski,

Józef Wojtechowski, Andrzej Peterek, Iwon Czeowski.

') Antoniewicz. Wspomnienia misyi górnoszlskie] 1851. Piekary.

) Badeni. ywot O. Antoniewicza str. 2H1. — f>ist O. Kurowskiego do

pani Kownackiej 23 lipca 1851 r.
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nym sposobem zachowa swój jzyk, sw narodowo, sw wiar,

potrzebowa jednak nadzwyczajnego wstrznienia, aby to co ju
sabnie poczynao, oywio si, co do upadku pochylone byo, po-

wstao « ^). Z rónych stron nadeszy zaproszenia na dawanie mi-

syi, ale trzymano si uoonego w Stanitkach programu.

Wieczorem 26 Upca przybyli misyonarze do Gór Tarnowskich

(Tarnowitz). » Miasteczko czyste, pikne, a koció duy, wspaniay,

jednak na czas misyi nie móg obj wszystkich... Na cmentarzu

obszernym koo kocióka w. Anny pod staremi lipami odbyo si

to naboestwo «, wród przelicznej letniej pogody. Po osadzeniu

krzya w niedziel 3 sierpnia, górnicy urzdzili na cze misyona-

rzy korowód z pochodniami, wród piewu i dwiku muzyki gór-

niczej. Nazajutrz dwóch misyonarzy rozpoczo trzydniówk w wi-
zieniu, po której ruszono do Wonik na czterodniow misy. Od-

poczwszy dni kilka, podjto prac misyjn 23 sierpnia w Bisku-

picach, 4 wrzenia w Mysowicach, 14 wrzenia » cich, serdeczn,

zbawienn misy w wiosce Cwiklicach pod Pszczyn, a wreszcie

pierwszych dni padziernika w samej Pszczynie, tem gniedzie pro-

testantyzmu, pietyzmu, frankmasoneryi«. Potrzeba byo zaznaczy

wyranie katohck wiar. Wic na pocztku misyi »z kocioa far-

nego przy najpikniejszej pogodzie udalimy si w procesyi z Prze-

najwitszym Sakramentem przez uhce miasta i wspaniae ksice
ogrody do kocioa w. Jadwigi «. Na jego cmentarzu »pod cieniem

starych Up i mchem wieków porosych dbów « odbywaa si mi-

sya, po której obchodzono uroczysto Patronki Szlska, w. Ja-

dwigi.

Dla Niemców katolików pszczyskich miewah równoczenie

kazania misyjne we farnym kociele 00. Harder i Wojtechowski.

W poowie padziernika misya w Toszku (Tost), pomimo

chodu, na dawnem cmentarzysku w dolinie midzy far a wzgó-

rzem naprzeciw kocióka w. Barbary, na którem ustawiono otarz

i ambon. Ludu wicej jak w Pszczynie, ksiy 20, podczas kon-

kluzyjnej procesyi na rynku 26 padziernika wszystkie domy gsto

owietlone.

*) Tame. Podzidzie pobony lud górnoszlski dostarcza kandydatów
do stanu duchownego i zakonów nietylko w Prusach, ale w Galicyi, w Ame-
ryce i Afryce (Trapici i Trapistki;. Bogosawiony to prawdziwie lud.
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Cykl misyi zamknito postawieniem krzya misyjnego w By-

tomiu d. 9 listopada. » Miasto wyszo naprzeciw nam, na drodze

hutnicy, górnicy z obrazem czekali, a wszystkie dzieci z miasta

stany przed domami z zapalonemi wiecami, i z ojcami i ma-
tkami odpieway pieni pobone. A to wszystko z wasnego po-

pdu serca* ').

Misye swoj wewntrzn w^artoci, krzewieniem bractwa

wstrzemiliwoci *), nabyy rozgosu i zasuonej chway w Szl-
sku i poza granicami jego. Spotgoway je dwie jeszcze ksieczki

O. Antoniewicza, sercem wicej jak gow podyktowane: » Pamitka
misyi górnoszlskiej odbytej r. 1851 « i » Krzyyk misyjny «, a dla

wyksztaconej publiki artyku jego w^ Przegldn Poznaskim 1852

(tom XIV, str. 169—176) p. t. »Misye w Górnym Szlsku«, w któ-

rym ogólny odbytych misyi obraz, i cechy ich charakterystyczne

z zwyk sobie wymow nakreh.

Dla misyonarzy pierwszym owocem misyi by stay dom mi-

syjny w czysto niemieckiej Nissie, pod nazw w. Franciszka Ksa-

w^era. By to » ciemny, starowiecki dom w pobliu fary, podczas

gdy dawne jezuickie kolegium, fundacyi królewicza Karola Ferdy-

nanda Wazy, biskupa wrocawskiego i pockiego z poowy XVII w.,

*) Antoniewicz. Pamitka misyi górnoszlskiej r. 1851. Piekary.

*) Prd antyalkoholiczny wyszed koo 1840 r. z Ameryki, ogarn Angli

zwaszcza Irlandy, przeciska si do Niemiec, do Prus, nawet do Szlska gór-

nego, gdzie radca medycyny Dr. Lorinser, katolik, wyda r. 1845 ksik p. t.

»Der Sieg iiber die Brandweinpest in Obersclilesien«. Ruch jednak objawia si

gównie w wyksztaceszych warstwach; masy ludu roboczego, zapijajce si

wódk, byy mu prawie obce. Do nich przemawiay skuteczniej argumenta reli-

gijne, ni zdrowotne i kulturalne. Dlatego kardyna Diepenbrock postara si

pierwszy u Piusa IX o erekcy kocielnego .» Bractwa wstrzemiliwoci od pa-

lonych trunków «, którego on i nastpcy jego, biskupi wrocawscy, mianowani

s przez papiea prezesami na ca dyecezy. Na kadej misyi perorowano

przeciw brzydkiemu, a dosy powszechnemu wród Szlzaków naogowi pija-

stwa i nawoywano do > Bractwa wstrzemiliwoci* z niezmiernie dobrym

skutkiem. Nie do tego. O. Czeowski napisa na zacht kardynaa, i wyda
w Wrocawiu 1852 r. kosztem ks. Ficka, ksik za grub troch, str. 9G0 p. t.

• Handbuch der von Sr. Heiligkcit Pius IX errirhteten Massigkeits-Bruderschaft«

w trzech czciach. Pierwsz, zaoenie i statuta Bractwa tego, przedrukowa

osobno dla uytku wszystkich przyjació trzewoci, i dedykowa równie jak

'>Handbuch<, kardynaowi wrocawskiemu.
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obrócone byo na szko i magazyn wojslcowy. Zaprosi ich tam
miejscowy proboszcz Ferdynand Neumann jako pomocników przy

parafii. Pierwsi przybyli 26 listopada 1851 r. O. Antoniewicz su-

perior nowej osady, uradowany, »e znów bdziem mieli po rozpro-

szeniu pierwszy nasz kcik... furt i dzwonek*, z 0. Harderem*). Za
nimi przybyli w grudniu wieo wywicony w Belgii na kapana
Aleksander Markiewicz i O. Wojtechowski, w marcu brat Neme-
czek z Strassburga. Równoczenie w Piekarach pozostaU misyona-

rze 00. Peterek (superior), Praszaowicz, Gzeowski, Zaleski. Chwi-
lowo przebywali 00. Józef Krynicki w Bogucicach, Baczyski w My-
sowicach, Proniewski w Górach Tarnowskich. Wszyscy oni przez

zim pracowali w miejscowych kocioach, a take w ssiednich

w konfesyonale i na ambonie. O. Antoniewicz uczy katechizmu

w szpitaliku dzieci i w konwikcie biskupim w Nissie, dawa reko-

lekcye Siostrom miosierdzia i Elbietankom tame, a Urszulankom
w Wrocawiu.

W lutym rozpocz si mia drugi cykl misyi. Do pomocy
szlskim misyonarzom przybyU na krótszy lub duszy czas, przy-

woani przez prowincyaa z Francyi i Belgii 00. Henryk Gandon,
Antoni Niedzielski, Fryderyk KoHnek, Micha liwowski *). Byo
wic 16 eców, ale bo te i niwo nowe otwierao si przed nimi

w Ksistwie Poznaskiem. Udaa si tam wiksza cz misyona-

rzy ze Szlska; tu za uformoway si dwie nowe grupy: 00. Pe-

terek superior, Wojtechowski, Antoni Kurowski, Fryderyk Kolinek

dla Polaków, O. Harder i Jezuici austryaccy Józef Klinkowstroem
(superior), MaksymiUan Klinkowstroem i Jdrzej Prinz dla Niem-
ców. Zanim ten rozdzia nastpi, rozpoczto drugi cykl misyjny
w lutym 1852 r. misy w Nissie, na trzech miejscach odrazu, mi-

syonarzy 7 pod wodz O. Antoniewicza, ksiy 20 do suchania

*) Zacny ks. Ficek juz 1851 r. stara si o com misyjny dla Jezuitów

1 porozumiawszy si z kilku kanonikami wrocawskimi, zebra ze skadek sumk
talarów, któr wrczy kardynaowi wraz z prob o wyznaczenie jakiego domu
np. opuszczonego klasztoru i kocioa na górze Chem czyli w. Anny. Popie-
rali go w tern kanonik wrocawski Gerth, komisarz biskupi w Opolu Adryan
Wodarski, komisarz biskupi w Raciborzu Franciszek Heide. Kardyna ju dogo-
rywa, prob z pienidzmi odesa do konsystorza i wnet umar. (Hist. Soc.
Jesu in Silesia Superiori 1848—1853).

*j Catalogi breves. Annus 1852 uoony przez O. Walla.
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spowiedzi, które si od witu do pónej nocy przecigay. »Caa
inteligencya, wielu z loy masoskiej, oficerowie wysi i nisi, kl-

knli przed kratkami z doywotnemi spowiedziami... Na prob
garnizonu dalimy w drugim kociele trzydniowe rekolekcye onie-

rzom po polsku i po niemiecku, a po misyi trzydniowe rekolekcye

studentom na usiln prob profesorów* *)

W Oawie 00. Harder i Wojtechowski odprawili niemieck

misy w marcu, a na niedziel pasyjn 24 marca ruszyli do Opola,

stolicy regencyi opolskiej, dokd przyby 0. Antoniewicz z misyo-

narzami polskimi, a take O. Candon z Nissy na rekolekcye zakon-

nic i studentów; razem 8 misyonarzy; kazania mówili w dwóch

kocioach, dla Polaków i Niemców. Ale ju pierwszego dnia na-

pyw obydwóch narodowoci by tak wielki, e Niemcom byo cia-

sno w podominikaskim kociele, a Polakom w wielkiej gotyckiej

farze. Wic ci ostatni odstpili tamtym far, sami za gromadzili

si koo polowej ambony, wystawionej pod golem niebem na jed-

nym z placów miejskich *j.

W Wrocawiu dawali w tym roku wielkie 14-dniowe misye

niemieccy Jezuici Roh, Hasslacher, austryaccy Prinz, Maksymilian

Klinkowstroem, w trzech kocioach, Panny Maryi na Piasku, w.
Doroty i w pojezuickim w. Franciszka. Równoczenie odbywaa
si czwarta misya polska w kociele w. Krzya pod przewodni-

ctwem 0. Praszaowicza i trzech polskich misyonarzy.

Na misye zwaszcza niemieckie po miastach uczszczali pro-

testanci, tern chtniej, e misyonarze powstawali wprawdzie prze-

ciw » niewierze i niemoralnoci«, ale troskliwie unikali wszelkiej

polemiki z protestantyzmem, a jeeli ju koniecznie o niem wspo-

mnie trzeba byo, czynili to powanie i godnie, uywajc przytem

sowa »rónowierstwo« lub » innowiercy «.

Pomimo ich ogldnoci, olbrzymi ruch katolicki, wywoany
misyami nietylko Jezuitów galicyjskich, ale i niemieckich nad Re-

nem, austryackich i niemieckich Redemptorystów, przerazi prote-

stantów. Berliska » wysza rada kocielna* (Obirkhchenrathj pró-

bowaa najprzód wpyn na rzd, aby ruchowi tam pooy, gdy

') O. Antoniewicz do ks. Sapieyny z Wrocawia 10 niaica 1852 r. Ba-

deni str. 293.

«) Tame str. 293, 294
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to si wobec wieej konstytucyi, zapewniajcej wolno sumienia

nie udao, wystosowaa z kocem maja 1852 r. ordzie do super-

intendentów i pastorów, w którem zaznacza najprzód pene obaw
usposobienie (eine hesorgte Stimmung)^ jakie powstao w szerokich

koach, skoro zagraniczni wysacy rzymskiego Kocioa w miejsco-

wociach z mieszan ludnoci, nawet pod goem niebem, z wielk
jawnoci, tak zwane misyjne kazania miewah. Potem » posya upo-

mnienie braterskie panom braciom w urzdzie (Amtshruder), aeby
nieustraszenie i radonie dah wiadectwo augsburskiemu wyznaniu,

zwaszcza o usprawiedliwieniu i asce boskiej przez wiar i o je-

dynej powadze Pisma w., wbrew wszelkim nieewangehcznym ga

daniom, i ask jak Bóg wla w reformacy, aby w caej jej

peni i wspaniaoci przedstawiali, wskazujc na konieczno, e jak

Pawe w. powiada, w potrzebach, smutkach i trwogach, podpie-

ra naley chwiejnych, pociesza zasmuconych « i t. d. jak gdyby

misyonarze i katolicy wogóle, pastorom przeszkadzah w ich rze-

miole, straszyU ich lub odzierali. Take jeneralny superintendent

Hahn w hcie okólnym ostrzega » braci w urzdzie « przed Jezui-

tami, » którzy po kraju si wócz, aeby w tej szczególnie dla

nich, jak mniemaj, sprzyjajcej chwili, star i now broni zada-

nie swe speni*. Nieche wic przeciw nim wystpi »do witej
walki i z wit broni, jak prawdziwi uwierzytelnieni apostoowie
i prorocy j prowadz«, jak gdyby ci Jezuici wojowah nie wit
broni kamstwa, oszczerstwa, oszustwa.

Uj si za misyonarzami dogorywajcy prawie kardyna Die-

penbrock w hcie pasterskim, w^ którym wysawia, odwoujc si
do wiadectwa tysicy ich suchaczów, potg ich sowa, ale i umiar-

kowanie, deUkatno prawie dla innowierców ^). Take katolickie

dzienniki, zwaszcza Sdska gameta kocielna (Schlesisches Kirchen-

hlatt) 1852 r. w dodatku do nr. 24, w artykule Missions-Noethen

der evangelischen Kirche, daa Radzie i panu Hahnowi naleyt od-

praw. Jezuici o te wycieczki czy napaci z obozu protestanckiego

nie troszczyli si wiele; ich jedna trapia troska, jak podoa coraz

to nowym pracom, do których nietylko w Szlsku, ale z Prus Za-

chodnich i Ksistwa Poznaskiego ich wzywano. Rozdziehh si
wic; na Szl.sku pozostali 00. Peterek, Proniewski i Wawreczka

') *Czas« z dnia 7—9 padziernika 1852 r.
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w Piekarach, Krynicki w Mysowicach, Wojtechowski w Boguci-

cach, Harder w Nissie. Wskutek jednak przywrócenia zakonu w Au-

stryi, a wic i w Galicyi przez cesarza Franciszka Józefa I i otwar-

cia dawnych kolegiów, odwoywa prowincya jednego po drugim;

owszem odwoa 1853 r. wszystkich, nawet O. Hardera, ale na li-

stowne wstawienie si nowego biskupa wrocawskiego Henryka

Foerstera ^), zatrzyma O. Snarskiego w Piekarach, Hardera w Nis-

sie, skd wyjeda na kilkudniowe misye niemieckie, które on po-

tyczkami Scharmutzel nazywa, w miejscowociach, gdzie przewa-

aa ludno protestancka. Stoczy ich w tym czasie sto kilkadzie-

sit, jak to opisuje w czstych listach do prowincyaa Browna,

najczciej sam, potem od 1856 r. z O. Maksymilianem Klinkow-

stroemem z prowincyi austryackiej, od roku za 1859 z O. God-

frydem Kleinitzke, który opuciwszy probostwo na Szlsku, 1857 r.

wstpi do nowicyatu w Baumgartenbergu i przez lat 40 apostoo-

wa na pruskim i austryackim Szlsku.

Gówna wszelako epoka wielkich misyi dla Szlska pruskiego

przypada na rok 1855. Sprowadzono z Austryi 00. Schmude, Ma-

ksymiliana Khnkowstroema i Weissa. Dano pocztek misyom w Loe-

wenburgu, gdzie na 8.000 ludnoci liczono ledwo 700 katolików,

zato loa masoska i rongianizm rozsiad si szeroko. Uprzedzenia

ku zakonowi byy tak silne, e na pierwszych kazaniach misyona-

rze zmuszani byU odezwa si do zdrowego rozsdku suchajcych,

aby przysuchah si, jak nauk gosz i wedug tego sdzih. Po

misyach w Goldberg i w Hundsdorf (Psiempolu) odbya si misya

w Wahlstatt pod Lignic, za któr ksi Hohenzollern osobnym

*) 'Wyjazd O. Hardera z mej dyecezyi, jest strat, której chtnie chcia-

bym unikn. Jeeli, za ask Bo, wszystkim bez wyjtku Jezuitom zakonu

udao si na pierwszym zaraz wstpie w mej dyecezyi wzorowem, kapaskiem
i roztropnem swem postpowaniem wsawi wity Koció i swój zakon, wy-

musi na najzawzitszych nawet przeciwnikacli uznanie i szacunek, i przez to

na wdziczno mej dyecezyi sobie zasuy, to podzika ta, naley si przede-

wszystkiem O. Harderowi... Dowiaduj si take, e inni ksia pozostajcy

w mej dyecezyi, maj by odwoani. Nie mam zamiaru narusza w czemkol-

wiek interesu zakonu, który moe podobnego odwoania domaga si, z obo-

wizku jednak mego, zwracam uwag na to, e zupene usunicie si Jezuitów

ze Szlska, w chwili, w której tak zakorzenione uprzedzenia szczliwie poko-

nawszy, pozyskali dla siebie opini publiczn, mogoby na przyszo, w razie

powtórnego ich osiedlenia si, trudniejsze stawi przeszkody* (.\rrhiv. Prov. Pol.).
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listem dzikowa misyonarzom. Oprócz wielkich 14-dniowych misyi

w Ligiiicy i Brzegu, odbyy si w roku nastpnym 1856 wielkie

misye polsko-niemieckie w Gliwicach i w Gogówku, a w Hstopa-

dzie niemiecka misya w Prudniku. Roku 1857 odbyo si jedena-

cie wikszych i mniejszych misyi, nie ustaway one w latach na-

stpnych. Nie byo dekanatu, w którymby kilka nie dano misyi.

Dodajmy do tego coroczne na kilka zawodów wiczenia duchowne

wszystkim stanom, a bdziemy mieli dosy dokadne pojcie o dzia-

alnoci zakonu na Szlsku ^).

§. 81. Misye w Prusach Zachodnich i Ksistwie Pozna-
skiem. 1852.

Z wiosn 1852 r. odebra prowincya Baworowski dwa hsty.

Jeden pod d. 26 marca z Peplina po niemiecku, od chemiskiego
biskupa Sedlaga, drugi 29 marca z Pleszewa w Ksistwie pozna-
skiem od komendarza ks. Basiskiego, pisany, jak si zdaje, do

*) O misyach szlskich 1852—1872 r. tak pisa naoczny wiadek i misyo-

narz O. Merkel do mnie, z Krakowa 19 czerwca 1874 r.:

»Na niemieckich misyach w Szlsku zrazu pracowah gównie austryaccy

Jezuici, zwaszcza Józef i Maksymihan K^linkowstroemy. Potem Jezuici gównie
galicyjscy, a zwaszcza O. Harder. Naley on do pierwszych, którzy dziaalno
misyjn na Szlsku w Lym (XIX) wieku otworzyli, i z wyjtkiem jednego roku,

pracowa nieprzerwanie a zbonie a do naszego wygnania 1872 r. On te pra-

cowa najwicej, bo przez szereg lat sam jeden dawa misye, a mówi po 2

i po 3 kazania dziennie. Póniej dopiero pomagah mu 00. Kleinitzke i Merkel.

»Nie ma zapewne dekanatu, a rzadkie jest miasto z parafi katolick,

w którychby si w cigu tych lat nie odprawiy misye; w niektórych za po-

wtarzay si kilkakrotnie, trwajc zazwyczaj po 8 dni, po 3—4 kazania

dziennie.

» Udzia wiernych by wogóle znaczny, czsto bardzo liczny, tak, e ka-

zania pod goem niebem mówiono. Udziaowi odpowiaday owoce.... w myl
Opatrznoci Boej, katolicy szlscy przygotowani zostah misyami i rekolekcyami
do walki religijnej lat ostatnich.

»Rekolekcye w cieniejszych koach dziaay jeszcze skuteczniej; dawano
je wszystkim stanom, ksiom 2—3 razy w rok, zakonom, ojcom, matkom,
modziecom, dziewcztom, a take we dworacli hrabiów szlskich, którzy si
w walce kocielne] staoci i stanowczoci odznaczyli, jak hr. Stolberg, Pra-
srhma, Schaffgotsch, Henkel, Ballestroem i inni^'.
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O. x\ntoniewicza; w obydwóch proba o misyonarzy. Biskup do-

nosi, e w kociele jednym pod Gdaskiem trzech niemieckich Je-

zuitów dawa bdzie misy w Zielone witki, potrzebni tam pol-

scy take misyonarze. Ze cztery jeszcze kocioy zgosiy si z pro-

b o misye, a zapewne bdzie ich wicej. Nieche wic prowincya

raczy wyznaczy polskich misyonarzy dowiadczonych dla jego dye-

cezyi, za co ju z góry dzikuje, pewny bdc, e zostanie wysu-

chany. Przytem dodaje, e w dyecezyi jego, katohcy wszdzie po-

mieszani z ewangelikami, e misyonarze przyjecha mog z Po-

znania do Bydgoszczy kolej, stamtd za dalsz podró zarzdzi

biskup, byleby prowincya przysa mu nazwiska i adres misyo-

narzy ^).

Komendarz Basiski skary si na » okropne zepsucie* swych

3.200 parafian, któremu od 3 lat zaradzi nie moe, bo Pleszew

powiatowe, nadgraniczne miasto i protestantami zasiane. Dowie-

dziawszy si wic z pism publicznych o cudownych skutkach mi-

syi, oddawna pragn misy w Pleszewie urzdzi, a uzyskawszy

pozwolenie arcybiskupa Przyuskiego z dnia 28 lutego, które za-
cza, baga przeoonego misyi, aby z towarzyszami cho na 8 dni

do jego parafii przyby raczy *).

Nie do Pleszewa tylko, ale do caego Ksistwa poznaskiego

i to ju 1851 r. z prac misyjn zapraszali za wiedz i zgod ar-

cybiskupa Przyuskiego, obywatele szlachta: Wojciech Morawski

z Oporowa, jenera Dezydery Chapowski z Turwi, Cezary Plater

z Góry i inni.

Opiera si ich -yczeniu prowincya Baworowski, raz, e zo-

bowizany tylu askami kardynaa Diepenbrocka, nie chcia wyrz-

dzi mu przykroci, zabierajc z jego dyecezyi misyonarzy do ksi-

stwa; powtóre, e obawia si uprzedze poznaskich obywateli

przeciw zakonowi; wreszcie lka si, aby przy obudzonem konsty-

tucy yciu politycznem w Ksistwie, nie dano od misyonarzy,

kaza patryotyczno- politycznych. Pierwsz trudno usunoby wda-

nie si arcybiskupa Przyuskiego, któremuby kardyna wrocawski

kilku Jezuitów nie odmówi; dla usunicia dwóch innych trudnoci

postanowiono *dla próby* urzdzi wielk misy ludow, nie w Ple-

') Arrbiv, Prov. Galie. Misye. Tom II.

») Tame.
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szewie na granicy prawie Królestwa, ale w gbi Ksistwa, w sta-

roytnem miasteczku Krobi, siedzibie niegdy poznaskich biskupów,

a proboszcz Telesfor Masowski, wychowaniec Jezuitów w Rzymie,

podj si chtnie roli i odpowiedzialnoci gospodarza, przy ofiar-

nej pomocy hr. Józefa ubieskiego z Pudliszek. Ale prowincya
trwa w swym oporze, misyonarzy da nie chcia. Miao to wcale

dobry skutek, bo tem usilniej i w szerszych koach domagano si
Jezuitów i ich misyi. Szlachta wielkopolska, nawyka do tego z cza-

sów rzeczypospolitej, wzia na kie i postawia na swojem. Nie

wskórawszy u prowincyaa, wystosowaa przez ksit Bogusawa
Radziwia i Augusta Sukowskiego, dobrze widzianych u dworu
berliskiego i przez hr. Cezarego Platera, list do jeneraa zakonu,

który opatrzya licznymi podpisami, proszc o to w Rzymie, czego

im odmówiono we Lwowie. Rad by widocznie tak zacnym peten-

tom jenera, bo wprost z Rzymu wyznaczy misyonarzy dla ksi-

stwa: 00. Antoniewicza (superiora). Zaleskiego, Gzeowskiego, Pra-

szaowicza, Baczyskiego, Markiewicza.

Ahci nowa trudno. Naczelnym prezesem Ksistwa by wów-
czas Puttkamer, wróg wszystkiego co polskie i katoHckie. Pomimo
konstytucyi i wolnoci sumienia, potrzebne byo jego przyzwolenie

ju choby dla wielkiego napywu ludu na miejsce misyi. Odmówi
pozwolenia nie byo w jego mocy, wic stara si o to u ministra

kultu V. Raumera — napróno, tyle jednak wyjedna, e misyona-

rzom nie wolno byo mówi kaza pod golem niebem na otwar-

tym placu, tylko w » obrbie kocioa « ^), sam za doda drugi wa-

runek, eby aden z misyonarzy nie by skompromitowany poli-

tycznie udziaem w powstaniu przeciw Rosyi 1830 r., dlatego przy-

zwa wszystkich do siebie i bada, ale w adnym nie znalaz winy,

chocia O. Antoniewicz bi si z Moskalami pod Dwernickim *).

^) Do ^obi-bu kocioa* naley i cmentarz kocielny, otoczony murem
lub parkanem, i dlatego podczas odpust(3w andarmi dla porzdku krc si
koo kocioa, ale na cmentarz nie wchodz. Tak rozumiano zawsze i prakty-

kowano w Ksistwie, tak te potem okreli »obrb kocioa« minister kultu, ale

niektórzy landraci, rozumieli przez te sowa tylko »wntrze kocioa« i prze-

szkadzali misyonarzom.

«) Litterae Annuae 1852—1853. Res gestae in ducatu Posnaniensi. — Ba-
deni. ywot O, Antoniewicza str. 22.
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Nareszcie 30 kwietnia 1852 r. nieszporami i kazaniem O. An-

toniewicza rozpocza si misya w Krobi. »Mimo zatrudnie i prac

rolniczych, zwaszcza w tej porze roku, liczono na tej misyi w ostat-

nich dniach przeszo 20.000 ludzi «. Wic te i kazania miewano

na obszernym cmentarzu, poród którego wznosi si staroytny

z r. 1157 kocióek. Kapanów zjechao 20—30, a na czele w za-

stpstwie arcypasterza, który przyby obieca, ale dla niezdrowia

przyby nie móg, sufragan jego poznaski Dbrowski. »Konfesyo-

nay oblone i nie przez lud tylko. Peno osób z wyszego towa-

rzystwa zamieszkao Krobi z Poznania, z Polski i zewszd... Bóg

cuda czyni « *). Biskup suJragan bierzmowa w kociele w. Ducha,

celebrowa sumy, konkluzyjn procesy i powici krzy misyjny.

Z polecenia Puttkamera landrat wyznaczy na czas misyi 10 an-
darmów, sam te w cigu misyi przyjecha kilka razy zobaczy co

si dzieje. My tu niepotrzebni, brzmia raport andarmski, porz-

dek, ad, pokój, ani jed'nej zwady, ani jednego pijanego czo-

wieka.

Misya krobska i inne w Ksistwie, tern si róniy od szl-

skich, e braa w nich szczery udzia szlachta, oficyalici, wysza
intehgencya, a zmieszana z ludem polskim, pod jedn z nim stojc

chorgwi, u jednego cisnc si konfesyonau, i razem z nim przyj-

mujc komuni w., cilej spajaa si z nim duchowo, budowaa

go i zachcaa przykadem, a dowiadczywszy na sobie bogich

skutków misyi, uatwiaa mu jo, uwalniajc robotników i sub na

czas misyi od pracy i zaj.

Po Krobi kolej na Krzywin w Kociaskiem. Dnia 18 maja

zjechali misyonarze, zaproszeni przez dziedziców Czerwonejwsi

Stanisawa i Henryk z Morawskich Chapowskich i ks. proboszcza

Franciszka Ponieckiego. Nazajutrz rozpoczli misy; >ludu tumy,

pastwa peno. Bóg bogosawi. Dzi ju (20 maja) musielimy si

wynie z kocioa, bo ciasno « ^). Do komunii witej przystpio

') Tanie str. 300.— » Przegld p()zna.ski« t. XIV. str. 330. — Litterae an-

nuae 1852—1853, wspominaj, e z Warszawy i z Parya przybyli znaczni pa-

nowie na misy i wyraaj rado, e wbrew obawom Jezuitów, szlachta nie-

tylko nie usuwaa si od misyi, ale garna si licznie i spowiadaa przy-

kadnie.

•) Tame str. 303. Antoniewicz do margrabiny Wielopolskiej. — >Czas«

z 3 czerwca 1852.
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8.000 osób, bo 20—24 ksiy zasiadao do konfesyonau. Nie obe-

szo si jednak bez szykan landrata. Najprzód zabroni kaza poza

obrbem kocioa. Na szczcie nadesano do wczenie z Berlina

reskrypt objaniajcy, e do obrbu kocioa naley cmentarz ko-

cielny. Potem kaza sobie przedoy paszporty misyonarzy; nie-

stety trzej z nich, Zaski, Gzeowski, Markiewicz, nie postarali si

o wiz pruskiego posa w Wiedniu, tym wic zabroni mówienia

kaza, tak, e przez ostatnie dwa dni tylko 00. Antoniewicz i Ba-

czyski wszystkie kazania prawili. Konkluzyjna procesya ruszya

z Krzywina do Czerwonejwsi i tam przy kociele powicono
osadzono krzy misyjny. Wspaniay ten, rozrzewniajcy obrzd opi-

sa Stanisaw Komian w udatnym wierszu: » Krzy misyjny w Czer-

wonejwsi. Wspomnienie 24 maja 1852 r.« *).

Do Kociana podyli misyonarze 13 czerwca na now zbo-n prac. Ju dwa tygodnie przedtem landrat Madai, z polecenia

widocznie Puttkamera, zabroni kaza na cmentarzu kocielnym.

Napróno dowodzi mu zacny proboszcz Lewandowski, e od wie-

ków kazania odpustowe mówi si w Ksistwie na cmentarzach

kocielnych, bez protestu wadzy policyjnej; napróno udawa si

do arcybiskupa, do naczelnego prezydenta, ba nawet do ministra

kultu Raumera; spory tom papierów urzdowych do tej sprawy,

spoczywa w archiwum fary kociaskiej. Tyle wskóra, e pozwo-

lono mie kazania »na placu otoczonym potem czy parkanem na

8 stóp wysokim «. Wymiano w dziennikach to rozporzdzenie, a na

sejmie pruskim 12 lutego 1853 r., pose August Reichensperger,

wyci rzdowi porzdn peror z powodu » kociaskich wypad-

ków*. Naturalnie, e przy dyskusyi nie obeszo si ze strony rzdu
bez wycieczek na Jezuitów, których zniós jako szkodników sam

papie Klemens XIV, i na polsk agitacy ^). Z tem wszystkiem

») Tame str. 305. — »Pokosie rok II 1853, str. 225-234. — Annuae

Litterae 1852— 18.')3 wspominaj, e na onej procesyi niebiesk chorgiew ojców

niós Franciszek Morawski, onierz napoleoski i jenera wojsk polskich Króle-

stwa kongresowego, starzec 70-letni. Gdy go aowano, e si tak trudzi i wy-

rczy chciano, ^pozwólcie mi, rzek, na koronacyi Mikoaja I jako króla pol-

skiego w Warszawie niosem chorgiew Królestwa, nieche ponios teraz cho-

rgiew Chrystusa*.

') Tame str. 310. Poniewa misya odbywaa si wewntrz kocioa, wic
misyonarze pomnoyli lirzh kaza, a ks. wikary miejscowy ze stra mieszcza-

sk utrzymywa porzdek w tumach, aby w kociele si nie podusiy.
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» widoczna oczywicie, e chc misy przytumi, landrat po mnie

posya«, donosi O. Antoniewicz. Nie przytumiono jednak, dziki

roztropnoci misyonarzy. Owszem pod koniec misyi przyby z asy-

st sam arcybiskup Przyuski i prowadzi konkluzyjn procesy na

cmentarz parafialny, gdzie ustawiono 4 otarze. Szlachta kocia-
ska wszystka i dalsza z ksiciem Sukowskim, Cezarym Platerem,

jeneraem Dezyderym Chapowskim, który koszta misyi ofiarowa,

na czele, z rodzinami i sub uczestniczya przykadnie w nabo-

estwach misyjnych, a zachwycona powiceniem misyonarzy i bo-
gimi owocami tego powicenia, postanowia Jezuitów na stae

w Ksistwie zatrzyma. Po skoczonej wic misyi zwierzya si

z tym zamiarem arcybiskupowi, który zamiar pochwah i przyrzek

poparcie, a take prowincyaowi Baworowskiemu, który na doro-

czn wizyt prowincyalsk do Ksistwa przyjecha *).

Z powodu niw przerwa w misyach. Ale ju 25 Hpca rozpo-

czto czterodniow misy w Niechanowie Franciszka ótowskiego

pod Gnieznem. Kaza mówiono po 5 dziennie »na cmentarzu pod

jasionem «; sufragan gnienieski Wojciech Brodziszewski wybierz-

mowa 1.640 osób, celebrowa sumy, nieszpory, wici krzy mi-

syjny. Codziennie przybyway nowe, kilkutysiczne procesy z Gnie-

zna, Witkowa, Kdzierzyna, Czerniejewa. Komuni wit przyjo

4.000 osób. » Szlachta rónej' barwy i farby tumnie si zebraa

i wszyscy byli bardzo uprzejmi i grzeczni « *).

Z Niechanowa uda si superior misyi, Antoniewicz do Gnie-

zna i Poznania, aby z biskupami i konsystorzami, uoy dalszy

.szereg misyi w Baszkowie, remie, Pleszewie, Grodzisku, w Po-

znaniu w farze polsko- niemieck, Gnienie i Trzemesznie, gdy od

granicy rosyjskiej zawitaa cholera, i jak anio mierci przesza

przez cae Ksistwo, dziesitkujc ludno. Z publicznego nieszcz-

cia skorzysta skwapliwie rzd pruski. Ju z pocztkiem sierpnia

»misya w Baszkowie gwatownie wstrzymana, gdy przed samem

rozpoczciem, andarmi nie dah misyonarzom wej do kocioa

i kazah w 12 godzinach Baszków i cay powiat opuci*, o dal-

szych misyach nie byo na ten rok mowy.

») Litterae Annuae 1852-1853.

*) Badeni str. 313. Antoniewicz do Wielopolskiej.

JEZUICI W COlSrE. V. ^0
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Natomiast otwaro si pole nowego rodzaju misyi; a »misyo-

narzem bya clioIera«. Z obawy przed ni, tysice zdrowych cisno

si do kocioów dla odprawienia spowiedzi generalnej, drugie ty-

sice ju ni dotknitych, woay o ksidza, aby si z Bogiem po-

jedna. A tych ksiy w archidyecezyi brak by wielki i umieraU

gsto. Wic misyonarze zostaU w Ksistwie dla ich pomocy. O. An-

toniewicz przez cay tydzie sucha spowiedzi w kociele w Jutro-

sinie, potem od 8 wrzenia z 0. Baczyskim wyrcza ciko cho-

rych, proboszcza Lewandowskiego i wikarego Tomickiego w Ko-

cianie; pracowa w Kieczewie, Kurzej górze, Bonikowie, Sierakowie,

Nacawiu, gdzie gwatownie sroya si cholera, codziennie zapa-

dao na ni 20—24, umierao 10—15 osób, a w kociele oblone
konfesyonay. Podobnie apostoowaU inni misyonarze w rónych

stronach Ksistwa. 0. Zaleski w Baszkowie u komendarza Brzezi-

skiego, póniejszego Fihpina, tak si powica cholerycznym, e
konsystorz jeneralny arcybiskupi przysa mu dnia 26 padziernika

1852 roku Ust pochwalny ^). Trwaa ta szczególna misya do pa-

dziernika.

Obydwóch misyonarzy kociaskich zaproszono do Poznania

na coroczne róacowe naboestwo w kociele podominikaskim,

które w gruncie rzeczy nie rónio si od misyi. Tu po raz

ostatni wystpi O. Antoniewicz z ca swoj arliwoci. Mówiono

jak na misyi o prawdach wiecznych. Po kazaniu O. Baczyskiego

»o piekle « wezwano misyonarzy do policyi, dlaczego bez opowie-

dzenia si wadzom odprawiaj misy ? i zabroniono dalszych ka-

za. Oburzenie ludu grozio rozruchem, gdyby proby i zaklcia

misyonarzy nie byy go uspokoiy. Wreszcie pohcya cofna zakaz,

który rozsawi tylko w miecie caem misyonarzy i ich kazania;

inteligencya ruszya tumnie do kocioa podominikaskiego; » owie-

cony Pozna XIX w. sucha zapleniaych prawd o piekle i dyable,

ale sucha i spowiada si dziki Bogu!« ^).

Na tem zakoczy si przerwany choler cykl tegoroczny mi-

syi. Wdziczni Wielkopolanie przygotowali misyonarzom, aby nie

») Acta Prov. Galie rok 1852.

2) Badeni. 314-320. — ^Przegld poznaski« tom XV, str. 221—223. —
Litterae Annuae Soc. Jesu in Archiducatu Posn. 1853—1854.
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potrzebowali po pracach cudze wyciera kty, sta, wasn sie-

dzib w Obrze najprzód, potem w remie.

§. 82. Dom misyjny w Obrze w Ksistwie poznaskiem.
mier O. Antoniewicza. 1852—1855.

Podczas misyi kociaskiej, jak ju nadmieniem, wyjednali

obywatele szlachta u prowincyaa i arcybiskupa pozwolenie na dom
jezuicki w Ksistwie. Arcybiskup po naradzie z kapitu i konsy-

storzem odda dla Jezuitów pocysterski klasztor w Obrze*); i ju
31 hpca poleci proboszczowi Lewandowskiemu, aby »cz tam-

tejszego budynku poklasztornego, który przeznaczy na mieszkanie

J. X. superiora Antoniewicza, jego 5 towarzyszów i potrzebnych

im sucych, w porozumieniu z JW. hrabi Stanisawem Platerem

w Wroniawach zamieszkaym* przygotowa i » postawi w stanie

zupenie mieszkalnym « ^).

*) Nad rzek Obr, wpadajc do Warty, na prawym brzegu, w powiecie

wolsztyskim, ley wie Obra, z kocioem parafialnym w. Elbiety, wybudo-

wanym z drzewa raz 1222 r., drugi raz 1590 r., sprzedanym na licytacyi 1836 r.

przez rzd pruski za 26 talarów Piotrowi Mieleckiemu, który go rozebra

1839 roku.

Opactwo z klasztorem i kocioem w Obrze, zaoyli Cystersi z Ldu,

sprowadzeni przez ks. Sdziwoja, kantora gnienieskiego 1231 roku. Otwarcie

opactwa i klasztoru nastpio 1240 roku. Uposaenie jego stanowio 32 wsi. Od

1240— 1552 r. trzydziestu byo opatów Niemców, wic te i w klasztorze prze-

waali mnisi Niemcy, i osadnicy po wsiach byli Niemcami. Dopiero król Zygmunt

August nie przyj opata Niemca z Kolonii i przedstawi zakonnikom szlachcica

Polaka, Jana Belckiego na opata, którego te oni wybrali kanonicznie. Odtd
od 1552—1795 r. byo 13 opatów Polaków, Obra si spolszczya. Od 1790 r.

rzdzih opactwem i klasztorem przeorzy, czwarty z rzdu i ostatni Anzelm

Wierzbiski doczeka si zniesienia opactwa przez rzd pruski 1835 r. Do ko-

cioa poklasztornego przeniesiono far, w klasztorze zamieszka proboszcz, cho-

cia mia wasn plebani, dobra zabra fiskus, posprzedawa Niemcom, tak, e
oprócz hr. Platera, wacicielami ziemskimi dokoa byli Niemcy. Okolica to zre-

szt lesista i bagnista, na uboczu, cicha »jak grób*, w takiej sobie lubowali Cy-

stersi. (Encyklopedya ko. III, 603. — Sów. geogr. VII, 345. — » Przyjaciel

ludut VIII, 213; X, 210.

») Acta Prov. Gahc. XXII, a. 1852.

50*



778

Koo 20 padziernika przybyli do Obry pierwsi Jezuici: 0.

Aleksander Markiewicz, bracia Jan Plaski i Jan Hawerdlik. Za nimi

przybyli 00. Zaski, Praszaowicz i Baczyski. O. Antoniewicz do-

jeda ju przedtem do Obry, dla dania wskazówek hr. Platerowi,

zajmujcemu si restauracy jednego skrzyda klasztoru. W pa-

dzierniku poegna si chcia z Galicy, po drodze wpad do Wro-

cawia, gdzie 15 Jezuitów w 3 kocioach odprawiao misy; zaje-

cha do Stanitek i Krakowa, skd mu pohcya nazajutrz wyjecha

kazaa, a by to dla » krzyyk wikszego kaHbru«. Wic na My-

sowice, Piekary, Wrocaw, gdzie kilka dni spowiada w katedrze,

u Elbietanek i Urszulanek, dnia 4 Hstopada w swoje imieniny, pó-

no w noc przyby do Obry, a nie mogc si dopuka do kla-

sztorku, przenocowa u proboszcza. Nazajutrz cieszy si »furt,

dzwonkiem, cisz i porzdkiem zakonnym. eby tylko std nas nie

wypdzono !« powtarza. » Cicho tu, od ludzi daleko, do Boga bli-

ej... Po 4 latach zgromadzi si pod gos dzwonka, powróci do

zakonnego ycia, jaki to spokój, jaka rado... Niechaj Bóg Wiel-

kopolsce nagrodzi, bo ona biednych sug Boych nie wygnaa, ale

przyja, a gdy inni botem, ona mioci nas obsypaa « ^).

Niestety, rado nie trwaa dugo; krótkie dzieje misyjnego domu
w Obrze smutno si rozpoczy, bo mierci superiora ^), 14 Ustop.

*) Badeni. 403—407. Z listów Antoniewicza 2, 5, 6 listopada.

*) O. Antoniewicz przyby do Obry z organizmem wyczerpanym, zniszczo-

nym dwuletni, nadludzk icie prac. Zmczenie straszne wyrysowao si na

jego twarzy, caej postawie, juz na misyi w Poznaniu. Przyjechawszy do Obry,

nie da starganym siom wypoczynku, urzdza dom, w niedziel 7 listopada

mia pierwsze w kociele farnym, przepenionym pobonymi, kazanie. We wto-

rek chcia mie egzort domow, jako superior do braci zakonnej »o obowiz-

kach, jakie Bóg na nas wkada, dajc nam to schronienie, przez ludzi miuj-
cych Boga« i ju j uoy i napisa, gdy 7 wieczór ogarna go taka niemoc,

i z oa dwign si nie móg. Z choleryny wywiza si 12 hstopada tyfus,

który go w dwóch dniach, pomimo opieki trzech lekarzy, o mier przyprawi. Przy

ou chorego podczas udzielania ostatnich sakramentów w. przez O. Zaleskiego,

klczeh 00. Praszaowicz, Baczyski, bracia Plaski i Hawerdlik. Spenia si
gorca modlitwa Antoniewicza, umiera wród braci i w domu zakonnym. Na-

boestwo aobne i kondukt odprawi O. Zaski w asycie 4 Jezuitów, O. Ka-

mockiego i dwóch ksiy z ssiedztwa, dla cholery bowiem wicej przyby nie

mogo. Zwoki zoono w dawnym grobowcu Cystersów, pod kocioem, midzy
otarzem w. Bernarda i w. Urszuli. Mowy nie byo, bo taki zwyczaj zakonny,

w kilku tylko sowach podzikowa O. Praszaowicz ksiom i zebranemu lu-
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w uroczysto w. Stanisawa Kostki, z niezmiernym alem wspó-

braci i wszystkich, którzy go znali. Wic te czynic ulg alowi,

celebrowali aobne naboestwa arcybiskup Przyuski, biskupi D-
browski, Brodziszewski, towski; najznakomitsi kaznodzieje ks. Ale-

ksy Prusinowski w^ farze poznaskiej, ks. Jan Chryzostom Jani-

szewski w kociele podominikaskim w Poznaniu, ks. Tomicki w Ko-

cianie, ks. Aleksander Jowieki w Paryu i t. d. uczcili pami
zmarego gorcem sowem i drukiem; poeci wielkopolscy Franci-

szek Morawski i Stanisaw Komian trenami, a Zygmunt Krasiski

elegijnym listem do Komiana *).

W w^spaniaych tych treci i stylem oracyach i elegiach, nie

uwydatniono dosy straty, jak poniós t mierci zakon. Jezuici

polscy. Opatrznociowym mem by dla nich 0. Antoniewicz; mo-

na powiedzie o nim bez przesady, e wyrówna przepa uprze-

dze i przesdów, jaka dzieha Jezuitów od naukowo-literackiego

wiata polskiego, przeama lody niechci i obojtnoci szlachty

polskiej z powodu dawnych uprzedze i nowych, dla ich lojalnoci

wzgldem rzdu austryackiego. By ich apologet ca osob swoj,

wymowniej i potniej, ni najmdrzej, najdowcipniej napisana dla

ich obrony ksika; sowem zrehabilitowa ich w opinii publicznej

Ksistwa poznaskiego i Galicyi. Pochway i uwielbienia, w nekro-

logach dzienników i w aobnych mowach szczodrze mu sypane,

spaday na zakon, którego chlubi si by czonkiem, tembardziej,

e pracowa, powica si bez granic nie sam, ale w towarzystwie

i z wspóprac braci zakonnej. I tego dokona bezwiednie w kilku

dowi, za tg ostatni przysug wspóbratu. Zato po Wiellcopolsce i Galicyi, od-

prawiay si solenne egzekwie, a szlachta wielkopolska, gównie staraniem Sta-

nisawa Chapowskiego z Czerwonciwsi, postawia mu w kociele oberskim po-

mnik z marmurowem jego popiersiem, z lapidarnym napisem aciskim, i krót-

kim, ale gboko pomylanym wierszem poety jeneraa Franciszka Morawskiego.

(Badeni. O. Karol Antoniewicz. 405—417. — Litterae Annuae 1853).

Pomijajc »Rysy z ycia« i ks. Polkowskiego yciorys 1857 r., obszer-

niejszy ywot . p. O. Antoniewicza, napisa po niemiecku pierwszy ks. Dr. Fer-

dynand Speil i wyda w Wrocawiu r. 1875. — Drugi polski ywot, zacz, ale

nie dokoczy dla choroby i mierci, O. Iwo Czeowski i pozostaje w Archiv.

Prov. Galie, w rkopisie. Korzysta z niego trzeci polski biograf Antoniewicza,

O. Jan Badeni, w swcm wdzicznie napisancm dziele p. t. Ksidz Karol Anto-

niewicz. Kraków 1896.

») Badeni. 414-416.
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zaledwie latach; có dopiero, gdyby mu lat jeszcze 10, 20 y i pra-

cowa pozwoliy niezbadane wyroki Boga ?

Zarzdza domem po jego mierci, najstarszy powoaniem 0.

Zaleski, wmet jednak prowincya naznaczy superiorem O. Prasza-

owicza. Oprócz tych ksiy, co w Obrze, mieszkali jako kapelani

domowi, 0. Józef Perkowski w Górze u hr. Cezarego Platera, 00.

Fryderyk Schiktan, Micha liwow^ski w Lewicach u Wojciecha

z Radli i w Lginiu u pani Kszyskiej. Wszyscy, pomagajc
proboszczom, mówili kazania, suchaU spowiedzi, a w Lewicach,

na yczenie proboszcza speniali niektóre czynnoci cile para-

fialne jak chrzty, luby, pogrzeby. Dowiedziawszy si o tem na-

czelny prezes Puttkamer, wystosowa do arcybiskupa pismo z -
daniem, aby Jezuitom tego zabroni, bo oprócz misyi niewolno im,

jako obcokrajowym, wedug praw pruskich adnych funkcyi para-

fialnych, nawet na ambonie lub w konfesyonale sprawowa. Prawo,

a raczej zakaz ten z r. 1830 tyczy si tylko ksiy z Królestwa

polskiego, gdy rzd pruski obawia si powstania take w Ksi-

stwie poznaskiem. Arcybiskup przesa pismo superiorowi, aby na

nie odpowiedzia. O. Praszaowicz wytomaczy prezesowi, e co in-

nego czynnoci kapaskie, kazania i spowied, co innego para-

fialne, poczone z zarzdem parafii. Tych ostatnich Jezuici nie

speniaj, tamte pierwsze speniah dotd bez niczyjej przeszkody,

prosi wic, aby prezes nie chcia ich zabrania. Arcybiskup odpo-

wiedzi tej nie wTczy, ale od siebie napisa do prezesa, e pro-

szony od Jezuitów, wstawia si za nimi, bo pomoc ich w archidye-

cezyi przy ogromnym braku kleru, a wielkiej ich gorliwoci jest

bardzo podan, a przytoczywszy reskrypt ministeryalny do

wszystkich prezesów regencyjnych z dnia 25 lutego 1851 r., w któ-

rym rzeczono, e » minister kultu nie moe si miesza, gdy cho-

dzi o misye i czynnoci pomocnicze w duszpasterstwie przez obco-

krajowych ksiy wykonywane «, owiadcza, e ksia ci, jeeli pre-

zes tego sobie yczy, tylko wedug jego rozporzdzenia, stosownie

do potrzeb dyecezyi uyci bd. Podobnej treci pismo wysa do

ministra kultu, Jezuitom za poleci, aby dopokd odpowied na

owe pisma nie nadejdzie, wstrzymali si od kaza i spowiedzi pu-

blicznie w kociele, mog jednak sucha jej prywatnie w zakrystyi

lub kaplicy. Oczekiwana odpowied nadesza, od prezesa 10 lutego

1854 r., wnet potem od ministra — odmowna.
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Prezes poleci landratom cise czuwanie, aby Jezuici, oprócz

misyi i to za szczególnem pozwoleniem rzdu, adnych zgoa fun-

kcyi duchownych nie odprawiali. Rozpoczo si wic istne szpie-

gowanie Jezuitów w Obrze, dokd Puttkamer, za zgod ministra,

przenie si kaza kapelanom z Góry, Lewic i Lginia. Arcybiskup

umilk, pomimo prób i zachty ze strony znacznych obywateli,

aeby majc za sob dekret ministeryalny, stanowczo przeciw in-

gerencyi rzdu wystpi. Ujli si jednak za Jezuitami inni. Ksi
Bogusaw Radziwi, ufny w kuzynostwo z królem i jego ask, po-

stanowi ju w styczniu 1854 r. sprowadzi ich do swego Anto-

nina pod Ostrowem, ofiarujc mieszkanie w obszernym paacu i ka-

phc i wzi w potn opiek przed rzdem. Uzyskawszy tedy

przyzwolenie prowincyaa i arcybiskupa, wniós do ministra kultu

podanie o konsens, a gdy ten odmówi, uda si do króla. Take
Wojciech Haza z Radhc opar si rozkazowi prezesa, protestujc

przeciw wdzieraniu si w jego prawa gocinnoci i apelowa do

króla, od arcybiskupa za otrzyma ustne pozwolenie, aby Jezuici

w Lewicach pracowali po dawnemu. Wreszcie proboszcz Lewan-

dowski wytomaczy zakaz prezesa w ten sposób, e skoro Jezui-

tom wolno miewa kazania i sucha spowiedzi na misyach, to

wolno im to i w kociele w Obrze, bo tu dla cigle napywajcego

zblizka i daleka ludu, jest ustawiczna misya. Byo tak istotnie.

Obra staa si celem pielgrzymek pobonych ludu i szlachty, jakby

miejscem odpustowem. Rosa std popularno Jezuitów, rosa i hoj-

no dla nich obywatelstwa, i leniga dochodów staych nie majc,

z samych tylko jamun uczciwe mieli utrzymanie.

Puttkamer zostawi Jezuitów na razie w spokoju, ale zato

wezwany do króla, który go do szorstko przyj, tak rzeczy przed-

stawi, e król odesa obydwa rekursa do ministrów, i za ich zda-

niem idc, owiadczy królko Radziwiowi, e nie moe zrobi o co

on prosi. Panu za z Radli odpisa z kocem lipca minister kultu

»z polecenia króla*, e apelacya jego nie przyjta. Niedosy tego,

dnia 8 sierpnia przesa naczelny prezes Puttkamer odezw do ar-

cybiskupa tej treci: » Bezporednia skarga do króla, pana Hazy

z Radli daa powód (prezesowi) do przedoenia królowi ogólnych

zasad dalszej tolerancyi ksiy Jezuitów w archidyecezyi, i król JM.

rozporzdzi, e chocia tym ksiom na potem, jak dotd nadzwy-

czajne misye pozwolone by mog, to kada inna czynno, czy to
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duchowna (kapaska), czy to parafialna, poza czas trwania misyi,

pod grob wydalenia z prowincyi, zabronion by musi. Oznajmia-

jc to Waszej Wysokoci, nie mog nie poleci, aeby tyme ksi-

om, w prowincyi jeszcze zostajcym, rozporzdzenia te ogosi ra-

czy, tembardziej, e przeciw niemu jeszcze tu i owdzie wykraczaj.

Wreszcie wysze wadze le to widz, e Jezuici w Obrze sta
siedzib maj i dlatego kazano mi tej osadzie oberskiej pooy
koniec. Termin, w którym Jezuici klasztor w Obrze opuci maj,
naznaczam na 1 padziernika 1854 r., proszc zarazem, eby mi

Wysoko Wasza donie raczy, dokd si wynie Jezuici posta-

nowili « ^). Zicio si przeczucie O. Antoniewicza: »eby nas tylko

std nie wygoniono «.

Arcybiskup przesa odezw superiorowi Praszaowiczowi dnia

25 sierpnia, na co ten odpowiedzia 4 wrzenia: » Rozporzdzeniu

prezydenta, o ile si ono dotyczy urzdowych parafialnych czyn-

noci (pfarramtliche ThdtiglceU) najchtniej si poddajemy... Co za
do innych duchownych czynnoci, nie uznajemy innej wadzy, krom
wadzy w. naszego Kocioa, której naczelnikiem i piastunem jest

biskup porzdny, ordynaryusz. Jeeh wic Celsissimus uzna za po-

trzebne do nas to rozporzdzenie wadzy cywilnej zastosowa, i na

nas ten rodzaj suspenzy woy, poddajemy si bez wahania, ale

prosimy najpokorniej o zawiadczenie naszych trzyletnich w oby-

dwóch archidyecezyach Celsissimi Dmni czynnoci, i zarazem o a-
skawe wyraenie przyczyny, która Celsissimum do tego kroku spo-

wodowaa, abymy przed naszymi przeoonymi zakonnymi wylegi-

tymowa si mogli «. Protestuje dalej przeciw zarzutowi prezydenta,

jakoby »urzdowe parafialne czynnoci « wykonywah jeszcze Jezuici,

owiadcza gotowo ustpienia z Obry kadej chwili, skoro arcybi-

skup »wol sw w tym wzgldzie oznajmi « i dodaje, e » pobo-

no niektórych osób przygotowaa dla nas przyzwoite zakonne

schronienie w Lubomierzu pod remem <^. Wreszcie, poniewa ar-

cybiskup da, aby superior owiadczy si, o ile ogoszony w ga-

zetach reskrypt prezydenta Puttkamera do ministra spraw we-

^) Litterae annuae S. J. in Duc. Posn. 1854. Jako powód rozkazu opusz-
czenia Obry, podawa rzd, ze klasztor przeznacza na dom ksiy emerytów
i wyrestaurowa go trzeba. By to pomys Puttkamera, byle Jezuitów z Ksistwa
wydali — nie udao si.
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wntrznych w sprawie ksiy obcokrajowych, Jezuitów si dotyczy,

odpowiada superior, e gazety rzadko kiedy czyta, »to tylko po-

wiedzie mog, i wszelkie sprawy polityczne s nam zupenie

obcemi, i si do nich pod adnym wzgldem nie mieszamy, pilnu-

jc jedynie zabaw duchownych powoaniu naszemu odpowie-

dnich*.

Odpowied t wrczy superior osobicie na posuchaniu u ar-

cybiskupa. Ten przeczytawszy j, by mocno zaambarasowany, pro-

testowa, »e nas suspendowa nie chce«, upewnia, e wprost do

króla napisze przeciw wdzieraniu si cywilnej wadzy w jurysdyk-

cy kocieln. Gdy jednak superior prosi, aby da Jezuitom po-

zwolenie »na pimie « mówienia kaza i suchania spowiedzi, od-

mówi dodajc: » trzeba bdzie czeka na odpowied królewsk,

a tymczasem wstrzymajcie si, inaczej moghby was andarmami
wyrzuci*. — >'Nie lkamy si tego, odpar superior, owszem by-

oby to z honorem Celsissimi^ my dlatego prosimy o upowanienie

pisemne, abymy pokaza mogU w danym razie caemu wiatu,

emy nie przekroczyli udzielonych nam od Celsissimum pozwole*.

Nie zgodzi si na to arcybiskup, superiora odesa do kanonika

Richtera po rad, który take podziela zdanie, e do czasu Jezuici

» wstrzyma si powinni od wszystkiego* *).

Puttkamer posa take Jezuitom w Obrze przez landrata

wolsztyskiego swój reskrypt z 8 sierpnia. Ogosi im go landrat

przez komisarza okrgowego, który zjecha na miejsce i na znak,

e poddaj si rozporzdzeniu, da podpisu wszystkich. Podpi-

sali si ci, którzy byli w domu, z dodatkiem, e tylko poza Obr,
zastosuj si do rozkazów prezydenta. Arcybiskup wszelako nie

spieszy si z ich wykonaniem, zwleka z odpowiedzi, ale otrzy-

mawszy » powtórn odezw naczelnego prezesa*, poleci pismem

z 28 grudnia 1854 r. superiorowi, »aby przesiedlenie swoje i ksiy
podrzdnych do Lubomierza pod remem ile monoci przyspie-

szy i uskuteczni zechcia* ^).

Te ustawiczne dokuczliwoci i nkania Puttkamera i rzdu
pruskiego wogóle, nie odpierane dosy energicznie przez arcybi-

*) Acta Prov. Galie, rok 1854. List O. Praszaowicza z Poznania 4 wrze-

nia 1854 r. do O. Perkowskiego w Obrze.

') Acta Prov. Galie, rok 1853.
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skiipa, wpyny zdaje si wiele na prowincyaa Baworowsl<:iego, ze

korzystajc z dekretu cesarza Franciszka Józefa (z d. 20 czerwca

1852 r.) przywracajcego zakon w Austryi, pod pozorem braku

udzi dla wskrzeszonycli kolegiów w Galicyi, odwoa w listopadzie

1853 r. wszystkich Jezuitów z Ksistwa poznaskiego. Przerazia

ta wiadomo jednych, zadziwia drugich, ale wikszo obywatel-

stwa pragna zachcwa Jezuitów w Ksistwie i nalegaa na arcy-

biskupa, aby do ich wyjazdu nie dopuci. Wic on pod dniem

5 grudnia 1853 r. wystosowa do prowincyaa list tej treci:

» Dosza mi wiadomo, e JJ. XX. Misyonarze, bawicy do-

td w Obrze, inne otrzymawszy przeznaczenie, opuci maj pro-

wincy tutejsz. Wiadomo ta tembardziej mnie zasmucia, im

usilniejsze objawiy si yczenia dyecezyan moich za dalszem utrzy-

maniem tutaj tyche kapanów, których prace w winnicy Chrystu-

sowej, tyle zbawiennych na ludno tutejsz wywary ju skutków.

Z wasnych przeto pobudek i ze wzgldu na yczenia parafian,

i owieczek moich, mam sobie za obowizek uprasza Przewieleb-

nego JKs. Prowincyaa niniejszem uprzejmie, aby tylu przynajmniej

czonków ze Zgromadzenia Jezusowego na dalszy czas pozostawi
mi zechcia, ilu ich jest koniecznie potrzebnych do skutecznego od-

prawiania misyi w archidyecezyach, mojemu pasterstwu powierzo-

nych. Na dowodach oparta yczliwo moja ku szanownemu To-

warzystwu Jezusowemu, jest mi rkojmi, e serdeczne moje y-
czenia uiszczonemi zostan«.

Pozna, dnia 5 grudnia 1853 r.

Arcybiskup gnienieski i poznaski

S. Frsylusld.

Prowincya nie kapitulowa odrazu. Podzikowawszy (22 gru-

dnia ze Lw^owa) z wdzicznoci za list z 5 grudnia, zastawia si
^dobrem naszego zakonnego zgromadzenia, które wymaga zdolnych

ludzi do zaoenia nowicyatu i objcia przynajmniej jednego za-

kadu naukowego (konwiktu w Tarnopolu). »GzyU wic potrafi je-

dno z drugiem pogodzi... teraz adnym sposobem tego przewidzie

nie mog. Mam tylko mocn w Bogu nadziej, e si to stanie «^).

Zo.stawi wic sobie furtk, ale nie uspokoi obaw Wielkopolan.

^) Acta Prov. Galie, rok 1853.
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Wic jak r. 1851, tak teraz, udali si do jeneraa w Rzymie z pro-

b opatrzon licznymi podpisami, aby na miy Bóg nie pozwoli

Jezuitów misyonarzy zabiera z Ksistwa, nic szkodliwszego nie mo-

goby si sta dla katolików, nic podaszego dla protestantów.

Ju oni bior na siebie opatrze im dom i dostatnie utrzymanie.

Take superior Praszaowicz pogna co tchu do Lwówka, aby poin-

formowawszy prowincyaa i jego rad o doniosoci misyi pozna-

skich, uzyska przynajmniej odroczenie wyjazdu. Na szczcie, je-

nera poleci prowincyaowi nie otwiera szkó w Gahcyi, dopokd

on z ministrem kultu, hr. Thunem w Wiedniu, co do planu nauk

si nie uoy, a tymczasem misyonarzy zostawi w Ksistwie.

Tem zato gorliwiej starali si ich utrzyma Wielkopolanie,

gdy ich rugowa Puttkamer z Obry. Ofiarowaa im obszerny dom

wieo owdowiaa referendarzowa, Józefowa z ubieskich Moraw-

ska z Oporowa; inni z Nepomucenem Kszyckim z Bociszew^a na

czele, wpadli na lepszy pomys, i ju z pocztkiem 1854 r. nabyli

opuszczony klasztorek niegdy PP. Franciszkanek w Lubomierzu

pod remem ^) i zabrali si do jego odnowienia, jak opowiem

niej.

Jezuici tymczasem pozostali w Obrze — bezczynni. Lud sar-

ka, burzy si, bo napróno zbiera si na kazania, woa o spo-

wied. Aby go uspokoi nieco, urzdzi proboszcz Lewandowski za

rad superiora, w poowie wrzenia, polsko-niemieck misy. Arcy-

biskup te nie odpowiada prezesowi na jego naglce pismo. Jezui-

tom wynosi si 1 padziernika z Obry nie rozkaza, ale jadc do

Rzymu na ogoszenie dogmatu Niepokalanego Poczcia Najw. Ma-

ryi Panny, zatrzyma si w Berlinie i poda drug do króla prob,

aby Jezuitom poza misyami przynajmniej katechizowa i spowie-

dzi sucha pozwoli.

Gniewao to Pultkamera, tembardziej, e Jezuici po misyi

w Obrze, dowiedziawszy si o probie arcybiskupa do króla, mó-

wili kazania i spowiadali po dawnemu. Z kocem tedy listopada,

rozkaza landratowi wolsztyskiemu dochodzi, dlaczego Jezuici

1 padziernika nie ustpili z Obry? Zjecha landrat, spisa proto-

kó, w którym Jezuici owiadczaj, e rozkaz wyjazdu otrzymali od

») u tym Lubomierzu nie wiedz nic historycy, nazwa ta jednak przy-

chodzi w listach O. ^raszaowicza i arcybiskupa i w historyi domu w Obrze.
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prezesa, ale nie otrzymali go dotd od arcybiskupa, wic opuszcza

Obry nie mog. Arcybiskup bawi w Rzymie, wic do jego konsy-

storza w Poznaniu zwróci si prezes z daniem, aby Jezuitom

dekret opuszczenia Obry ogosi. Stao si to, i z pocztkiem 1855 r.

Jezuici przenieli si do klasztorku remskiego ^).

§. 83. Misye Jezuitów oberskjch. 1852—1855.

Wród tych boryka si z naczelnym prezesem i rzdem,

wród ustawicznej niepewnoci jutra, odprawili Jezuici oberscy, sze-

reg wielkich i mniejszych misyi, najprzód tam, gdzie te misye byy
ju zapowiedziane, ale dla cholery odoone na póniej. Rozpoczto

koo Wniebowstpienia Chrystusa Pana, 6 maja 1853 r. od stolicy

Ksistwa, w Poznaniu i to w trzech naraz kocioach prawio ka-

zania 9 Jezuitów, 6 Polaków, 3 Niemców *). Obywatele poznascy

utrzymywali ich wszystkich hojnie swym kosztem. Na niemieckie

kazania przybywaH licznie ydzi, protestanci, nawet sam naczelny

prezes Puttkamer przysuchiwa si uwanie. Wyspowiadano do

15.000 osób, prawie wszyscy z caego ycia. Na komuni w. ge-

neraln do trzech kocioów, w których misya, przyby kolejno sam

arcybiskup i przy pomocy ksiy komunikowa wiernych; on te
celebrowa konkluzyjn procesy do kocioa podominikaskiego, gdzie

po osadzeniu misyjnego krzya, superior Praszaowicz przemówi

do dwudziestotysicznego wszystkich warstw i stanów tumu. Prze-

dniejsi obywatele prosiU misyonarzy, aby jeszcze dni kilka pozo-

stah. Wic misyonarze przez 4 jeszcze dni mówiU kazania i spo-

wiadaU w kociele podominikaskim ^).

^) Litterae annuae a. 1854—1855.

^) Byli to 00. Praszaowicz superior misyi, Gzeowski, Adolf Kamieski
w kociele farnym pojczuickim. 00. Zaski, Baczyski i Markiewicz w kociele

pobernadyskim. 00. Anderledy, Hasslacher, Pottgeiser, z prowincyi niemieckiej

w kociele podominikaskim po niemiecku.

**) Po misyi poznaskie] spodziewano si powszechnie, e koció ten

oddany zostanie Jezuitom. Przeznacza go im w myli arcybiskup i da
im na czas misyi przy nim mieszkanie i po misyi jeszcze tam pozostali. Opar
si stanowczo naczelny prezes Puttkamer twierdzc, ze poniewa prawa pruskie

zabraniaj obcokrajowym ksiom wszelkich funkcyi parafialnych, przeto Jezuici
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Druga misya w remie, pod koniec maja, trzecia w Piesze

wie z pocztkiem czerwca. Tu prócz 4 kaza polskich pod golem

niebem, mówiono codziennie jedno po niemiecku w kociele. Ludu,

mieszczan i okolicznej szlachty bywao do 12.000. Wiele osób prze-

kradao si przez granic z Królestwa polskiego, nie zwaajc na

niebezpieczestwo takiej przeprawy. Podczas jednego kazania zerwaa

si burza, lun deszcz, lud sta jak mur, byle sów kaznodziei nie

uroni. Czwarta . misya w czerwcu w Ostrowie, take pod golem

niebem i take przy udziale protestantów i ydów. Proboszcz miej-

scowy egnajc po konkluzyjnej procesyi misyonarzy woa: »Jake

i czem podzikujemy tym misyonarzom ? Modlitw do Boga.

Módlmy si za dobrodziejów naszych, módlmy si za zakon Jezui-

tów, aby Bóg tych ksiy jak najprdzej do nas znów przyprowa-

dzi, aby na zaw^sze pozostali z nami«. Lud w pacz, rozrzewnili si

i protestanci^), bo nic podobnego- u swoich nie widzieli. Pita mi-

sya w miasteczku erkowie, po której superior da wypoczynek mi-

syonarzom, bo te i czas niwa nastawa, a do Wniebowzicia

Najw. Maryi Panny. W drugiej poowie sierpnia ruszono do rody,

pamitnej sejmikami jeneralnymi wielkopolskimi w kolegiacie, nie

bez » dobywania szabel i krwi rozlewu* odprawianymi. Na konklu-

zy misyi przyby z liczn asyst arcybiskup.

Z Ksistwa przenieli si misyonarze do Prus królewskich do

chemiskiej dyecezyi w wrzeniu 1853 r. Prosi o nich, jak ju

wiemy, prowincyaa biskup Sedlag jeszcze 26 marca 1852 r., ale

zdaje si, e ich wtenczas dla wielu zapowiedzianych ju w Szl-

sku i Ksistwie misyi nie otrzyma. Otó w lecie 1853 r. kler che-

miski odprawi rekolekcye pod dyrekcy jednego z Jezuitów nie-

mieckich, a na poegnalnem posuchaniu u biskupa prosi go, aby

Jezuitów sprowadzi i odrazu kilku proboszczów zgosio misy

poza misyami sprawowa ich nie mog, i osiedla si w Poznaniu nie potrze-

buj. Byli te midzy katolikami, a podobno i klerem, którzy z zazdroci czy

z obawy »wpywów jezuickich*, arcybiskupa od tej myli odwodzih. Pozostano

wic przy klasztorku w Obrze. (Litterae annuae Soc. Jesu in Duc. Posn.

1853—1854).

*) W Pleszewie i indziej wydarzyo si, e protestanci zgaszali si dy-

skretnie do misyonarzy z ochot przejcia na kaoHcyzm. Odsyano ich z tom

do miejscowych proboszczów. Pomimo to zarzucano im »Prose]ilenmacherei«
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w swej parafii. Szczliwym trafem 00. Baczyski i Czeowski
wracajc z wód morskich z Gopot ^), wstpili do Peplina, zoy
biskupowi uszanowanie. On ich na misye zaprosi najprzód w mia-

steczku Skarszewach (Schoneck), potem w Gniewie (Mew). Pierw-

sza polsko-niemiecka odbya si bez przeszkody przy nader hcznym
udziale szlachty i ludu; czterech misyonarzy kazao po polsku, za-

zwyczaj pod goem niebem, dwóch po niemiecku w kociele. Druga
nawet si nie rozpocza, protestanci bowiem wrzekomo z obawy
przed choler, która tu i owdzie pojawia si, uzyskaU u prezy-

denta w Kwidzyniu (Marienwerder) zakaz odprawienia misyi. Bi-

skup rekurowa do ministra, ale Jezuici nie chcc zadziera z rz-
dem, nakoniU biskupa, i misy gniewsk na wiosn odoy, i po-

wTÓcih do Ksistwa.

Tu ich czekaa wielka misya w Grodzisku, na któr ich na

dzie 1 padziernika nowy proboszcz miejscowy, gorhwy patryota

i pubhcysta, oraz kaznodzieja znakomity, Aleksy Prusinowski, ju
dawniej zaprosi 2). Równoczenie zmisy w farze, dwaj Jezuici

miewali w kociele pobernardyskim na uroczysto Róaca w.
i przez oktaw kazania. Winiom take dano trzydniow misy.

Na konkluzy misyjnego naboestwa przyby z orszakiem ksiy
i kleryków sam ks. arcybiskup. Protestanci syszc o projektowanej

misyi, zaprosih jednego z wymowniejszych pastorów w okolicy na

podobn misy do Grodziska. Jako przyby, ale gdy na pierwszem

zaraz kazaniu znalaz pustki w zborze, rozgniewany, zorzeczc obo-

jtnoci wspówierców, » strzepn proch z nóg swoich « i opuci
niewdziczne miasto.

Nie misy, ale trzydniówk z kazaniami misyjnemi odprawih

Jezuici w Karnie, jako przygotowanie do powicenia sporej ka-

>) Gopoty, Sobótka (Zoppot) pó mili od Gdaska, wie królewska, zakad
kpielowy nad Batykiem przez obywateli Ksistwa i Prus bardzo uczszczany.

') Podejrzliwy rzd pruski mia baczne oko na tych, co utrzymywali sto-

sunki z Jezuitami. Ks. Prusinowskiego, który w maju 1853 r. odwióz do kon-
wiktu jezuickiego w Fryburgu szwajcarskim modego Wincentego Biegaskiego
z Gykowa pod Gdaskiem, podejrzywa rzd o konszachty z centraUzacy pol-

sk w Londynie, w mniemaniu, ze Jezuici partya klerykalna, poczywszy si
z party demokratyczn, d do odbudowania Polski. (Klemens Kantecki. Ks.
Aleksy Prusinowski. Pozna 1884, str. 38).
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plicy, któr hr. Biliska, wsi tej dziedziczka, a klasztorku w Obrze

wielka dobrodziejka, z nowa postawia.

W adwencie ostatnia 1853 r. misya w Krotoszynie w dwóch

kocioach, farnym i potrynitarskim, polska 4 ksiy, niemiecka

2 ksiy. Pomimo zimy, szlachta, mieszczanie, lud, gromadzili si

tumnie, wysuchano do 8.000 spowiedzi, a jeszcze pozostao wielu.

Wic po misyi zamierzaU misyonarze pozosta jeszcze dni kilka,

ale landrat rozkaza im natychmiast wyjeda.
Cykl misyi 1854 r. rozpocz si w Wolsztynie od 1— 14 kwie-

tnia. Misyonarze zoyli wizyt landratowi, który i w przykrych

chwilach okazywa im ludzko. Pomimo obszernej wityni, nie-

które kazania polskie musiano dla cisku mówi na cmentarzu.

Niemieckich kaza suchali protestanci. Przygotowano 80 niemiec-

kich dzieci do pierwszej komunii w. Konkluzyjn procesy w nie-

dziel palmow odprawiono na rynku; przez wielki tydzie cz
misyonarzy suchaa spowiedzi, a w wielki pitek powiedziano ka-

zanie polskie i niemieckie, druga za cz misyonarzy odbya ró-

wnoczenie misy w wierczynie pod Osieczna.

Po Wielkiejnocy 25 kwietnia rozpoczto niedosz zeszej je-

sieni polsko-niemieck misy w Gniewie nad Wis, w dyecezyi

chemiskiej. Opór protestantów zaostrzy gorhwo katolików. Wy-

szli uroczycie na spotkanie misyonarzy i uczszczaU na kazania

bardzo pilnie; wysuchano do 8.000 spowiedzi. Na zakoczenie od-

prawiono wspania procesy przez miasto na cmentarz, gdzie po

mszy w. polowej, superior wygosi kazanie, podnoszc, e od

czasu reformacyi (1550 r.) pierwsza to publiczna z Najw. Sakra-

mentem procesya.

Rzecz dziwna, protestanci w Gniewie pomimo swych uprze-

dze antikatohckich, przychodzili na kazania misyjne, jeden z nich

uczyni nawet wyznanie katolickiej wiary w rce proboszcza. Wic
pastor urzdzi misy drug, na któr kilku » braci w urzdzie*

zaprosi. Rozpoczli od tego: » suchalicie faszywych proroków,

teraz usyszycie prawdziwych*, ale ju na drugi dzie odbiegli ich

suchacze, woajc: -Wszystko to mówili ju Jezuici, nierównie le-

piej od was«.

Z Gniewu pojechali misyonarze do Frauenburga, zoy usza-

nowanie biskupowi warmiskiemu ks. Geritzowi. Przyj ich naja-

skawiej i prosi o misye dla swej dyecezyi, której trzeci cz sta-



790

nowi Polacy. Przyrzekli uczyni zado jego yczeniu w nastp-

nym roku, bo na ten zapowiedziane ju byy misye. Jako powró-

ciwszy do chemiskiej dyecezyi, odprawili jeszcze w maju w de-

kanacie gniewskim dwie misye, w Piasecznie (Pehskau) polsko-nie-

niieck, w Ponczewie (Pontschen) polsk. Potem przerzucili si do

dyecezyi poznaskiej i w Zielone wita 4 czerwca odprawili czte-

rodniow misy w Lubaszu pod Czarnkowem, majtku Zygmunta

Szudrzyskiego. Na konkluzy przyby arcypasterz i d. 8 czerwca

razem z misyonarzami uda si do miasta powiatowego Czarnkowa

i sam hymnem Veni Creator i krótk przemow da pocztek

misyi.

Dnia 23 czerwca 5 misyonarzy polskich, 2 niemieckich przy-

byo do Chemna (Culm), stolicy niegdy województwa chemi-
skiego. Misya ta oddawna bya zapowiedzian, 40 ksiy przybyo

dla suchania spowiedzi, wszystka intehgencya z miasta i szlachta

okohczna i tum czterotysiczny ludu suchah kaza, spowiadaU si

z caego ycia. Obszerna gotycka fara, okazaa si za ciasn. Ró-

wnoczenie na prob ks. dziekana i dyrektora gimnazyum che-

miskiego dali misy, a raczej rekolekcye trzydniowe studentom

i profesorom w kocióku niegdy Benedyktynek, w którym si

modlia wdtobliwa Magdalena Mortska, reformatorka zgro-

madzenia, przyjacióka dawnych Jezuitów i ks. Skargi, teraz Panien

Miosiernych, mówic codziennie po dwa kazania polskie, jedno nie-

mieckie; wszyscy oni odprawih spowied i przyjU komuni wit.
Konkluzyjna procesya od fary przez miasto do kocióka Panien

Miosiernych przedstawiaa icie czarujcy a budujcy widok. Mi-

syonarzom dzikow^a podczas poegnalnego obiadu ks. dziekan po

niemiecku, dyrektor za gimnazyalny egna ich po acinie. Wieczo-

rem uczciU ich studenci piewami. Odjazdowi ich 4 hpca na misy

do miasteczka Radzyna towarzyszyy tumy, rzucano kwiaty do ich

powozu.

Nastay ju niwa, poowa lipca, pomimo to pani Grabowska

zaprosia 3 misyonarzy do swego Rzdkowa w okolicy Piy, umie-

cia w paacu, a przed kaplic domow ustawiwszy ambon i kon-

fesyonay, urzdzia misy, mniej Uczn z powodu niw, ale nie-

mniej zbawienn.

Uroczysto w. Ignacego d. 31 lipca misyonarze obchodzili

w Obrze, nie wszyscy, bo O. Baczyski z towarzyszem wprost
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z Rzdkowa udali si do Gniewu na rekolekcye dla nauczycieli lu-

dowych, którzy o nie podczas misyi gniewskiej bardzo prosili. Po-

zwolenia rzdowego pewny by ks. proboszcz gniewski, alici pre-

zes kwidzyski odmówi go, podejrzywajc w zjedzie nauczycieli

polityczn »lig polsk «. Na przedstawienia proboszcza, e to nie

liga, ale wiczenia duchowne, pozwoli, byle nie Jezuita, ale wiecki

ksidz je dawa. Uraony proboszcz zagrozi, e zoy urzd in-

spektora szkó, skoro rzd nie ufa wyborowa jego; on chce Jezuit,

a nie kogo innego. Wic prezes zgodzi si i na Jezuit, ale na ten

raz jeden tylko. Zjechao si wic 50 kilku nauczycieli z chemi-
skiej i warmiskiej dyecezyi na one rekolekcye, utrzymywali si

swym kosztem, i odbyh je z wielkiem skupieniem i przejciem,

uroczycie si obowizujc, e w zgodzie i jednoci z kapanami,

pracowa bd nad wyksztaceniem i umoralnieniem ludu, nietylko

w szkole, ale poza ni, swym dobrym przykadem.

Dla pokrzepienia si uda si 0. Baczyski, jak roku ze-

szego do Copot nad Batykiem. Poniewa koció do odlegy, wic

za pozw^oleniem biskupa Sedlaga, urzdzi w obszernej sali, w domu

pastwa Kowalskich, kaplic, w której codziennie msz w. odpra-

wia i spowiada, a w^ niedziel mówi kazanie. Kaplica bya zawsze

pen, zaniepokoio to miejscowego komisarza rzdowego, wietrzy

schadzki jakie polityczne. Odj mu te obaw^ O. Baczyski, ale

aby na przyszo uwolni goci kpielowych od podejrze, poda

myl w^ymurowania ze skadek kocióka. Myl si przyja, koció-

ek stoi w Copotach, które dzi s ju miastem i parafi;

miaem w nim msz w. 1886 roku, ale kaza polskich mówi
rzd nie pozwala.

Dziki misyjnym naboestwom odnowi si, spotnia duch

katolicki w polskiem spoeczestwie Ksistwa. Na kadej misyi za-

kadano bractwo wstrzemiliwoci od alkoholu i prawie wszyscy

doroli mczyni, cz kobiet, a nawet podrostków do niego przy-

stpowali. Na kadej wkadano szkaplorz niebieski i bronzowy (kar-

melitaski) tysicom osób, wicono i nadawano odpustami tysice

róaców, krzyyków, medalików, rozrzucano wite obrazki, po-

bone ksieczki, które lud zanosi do domu jako drog pamitk
misyjn. Nowy duch religijny, duch ofiary i powicenia wstpi

w szlacht. Stao si ju rzecz zwyczajn, e dziedzic przez usta

misyonarzy odpuszcza z góry krzywdy przez nierzetelno, albo

JEZUICI W POLSCE. V. 51
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polne i lene kradziee wyrzdzone od ludnoci wiejskiej; e na-

wet, gdy pilne roboty byy w polu, uwalnia od nich kolejno sub
i robotników na dzie lub dwa, aby mogli swobodnie uczestniczy

w misyi. Czynili to nawet dziedzice i dzierawcy protestanci, wo-

góle yczliwie usposobieni dla misyonarzy i misyi, bo jasno im

byo, e misya umoralnia, im za moralniejsz mie bd sub
i ludno robocz, tern korzystniej to dla ich gospodarstwa. Pi-

kne, a rzewne ceremonie przy rozpoczciu i kocu misyi i przy

komunii generalnej, tryumfalne pochody procesyjne, widok arcybi-

skupa lub biskupa i uroczyste przyjcie i poegnanie jego, cay
ten, e si tak wyra, uroczysty przybór misyjny, cieszy serca,

ale i umacnia w wierze umysy. Nastpia te powszechna po

dworach paskich poprawa pod wzgldem wykonania praktyk reli-

gijnych i obyczajnoci. Jezuici zyskiwah z kad misy na powa-

aniu i szczerej, ofiarnej dla nich yczhwoci; zapraszano ich nie-

tylko na kazania w wielkie uroczystoci, ale i z mow na pogrzeby

znaczniejszych osób. Umar w jesieni 1853 roku referendarz Józef

Morawski z Oporowa; nad trumn jego kaza superior Praszao-

wicz. Po kadej misyi rozrywano prawie misyonarzy na wypoczy-

nek we dworze. Nie prónowah i tam, bo albo dzieci przygotowaH

do komunii w. lub bierzmowania, albo w domowej kaphcy lub

obszernej izbie, urzdzah wieczorne naboestwo z nauk dla ca-

ego domu, a gdy na miejscu by koció, suchaU spowiedzi. Te

pikne tradycye pierwszych misyonarzy Ksistwa, zachowali wier-

nie ich nastpcy, a do bismarkowskiej persekucyi 1872 roku;

ywe jeszcze znalazem je w latach 1885—1900, gdy w Ksistwie

bywaem ^).

*) Lit. annuac S. J. in Duc. Posn. et Prussia occid. 1852—1855.

«



ROZDZIA XVII.

Wskrzeszenie Jezuitów w Galicyi. — Ich prace

misyjne na Szlasku, w zaborze pruskim, w Ga-

licyi, Bukowinie i zagranic. 1852-1905.

§. 84. Cesarz Franciszek Józef I przywraca Jezuitów

w Austryi. — Ukady z ministrem hr. Thun o system

nauczania. — Powtórne otwarcie kolegiów i domów.
1852-1856.

W Austryi tymczasem, dziki wojskowemu tryumwiratowi ksi-

cia Windischgraetza, Radeckiego i Jelaczica, którego wpywom ule-

ga mody cesarz Franciszek Józef, zapanowa nbsolutyzm militarno-

biurokratyczny; nad Galicy rozcigniony nadto stan oblenia,

który trwa 4 lata, od 10 stycznia 1849 r. do 1 maja 1854 roku.

W ministerstwie ksicia Feliksa Schwarzenberga, centralista bez-

wzgldny, Bach, by ministrem spraw wewntrznych; katolickich

przekona, ale biurokrata, zwolennik absolutyzmu hr. Leon Thun,

dziery tek mini.stra owiaty i wyzna; z obydwoma, z pierw-

szym zwaszcza, stacza cich, i)odiazdow walk gubernator Gali-

cyi » szefem kraju* urzdownie nazywany, hr. Agenor Goluchowski,

oprymowany i on dyktatur wojskow jeneraa komendanta Ilam-

51»
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mersteina, który jak ksi Windischgraetz w Wiedniu, tak on we
r.wowie uwaa siebie za '> zbawc monarchii austryackiej « i cie-

szy si u ministra Bacha najzupeniejszem zaufaniem.

Ju nie emisaryusze tylko i agitatorzy anarchiczni, ale spo-

kojni legalnych przekona obywatele, szpiegowani przez » andar-
mów politycznych*, których 13 puków, kosztem 5 milionów zr.

utworzy minister Bach, brani znienacka w areszt, wywoeni za

granic, skazywani do fortec, w kajdanach lub bez nich, na lata

cae, lub » zaszywani w kamasze « t. j. oddani do rot karnych woj-

skowych. Do szkó wyszych i rednich wprowadzono napowrót

wykadowy jzyk niemiecki i wychowywano modzie na Schwarz-

gclbcr, oddanych rzdowi ludzi. Burmistrzów mianowa rzd, niem-

czyzna wrócia do magistratów, andarmski nadzór rozcigniony

nad cechami, szkoami i ich profesorami, prywatnemi i publicznemi

zabawami, nad plebani i kocioem. Donosicielstwo stao si drog
do karyery, zarobkiem. Nawet, arcybiskupa Baranieckiego donie-

siono 1 maja 1853 r. do ministra pohcyi br. Kempena, o poli-

tyczne konszachty z dystyngowan, dla swych uczynków miosier-

nych powszechnie szanowan dam, a dopiero niszych duchownych!

Niech tylko który w »dni cesarskie « nie odpiewa Te JDctim, wnet

zapisany do » czarnej ksigi « i pozbawiony raz na zawsze prawa

do probostwa. Za nieostrone sowo w mowie lub na kazaniu,

ledztwo, rekolekcye czyh wizienie w klasztorze bernardyskim

w Przeworsku. Zarzut, a choby podejrzenie braku » lojalnoci «,

przywizania do rzdu, amao karyer urzdnika, profesora nawet

uniwersytetu*). Sowem, stosunki w Gahcyi od 1849— 1854 r. po-

równa si chyba dadz z czasami ucisku wielkorzdów Hurki

lub Czertkowa w Warszawie i Królestwie polskiem. Sam nawet

gubernator Gouchowski boryka si musia nietylko z ministrami,

ale i podwadnymi urzdnikami, których nie mia na razie kim za-

stpi, majc zreszt na ich nominacy wpyw ograniczony ^).

A Koció ? Na zjedzie biskupów w Wiedniu 1849 roku, na

sejmie kromieryzkim, domagano si wolnoci Kocioa. Skania si
do tego minister Thun, dnia 10 kwietnia 1850 r. wyszed patent

*) Dr. Bronisaw oziski. Agenor hr. Gouchowski w pierwszym okresie

swydi rza/lów 1846— 1859. Lwów 1901.

») Schnur-Pepow.ski. Z przeszoci Galicyi. 1772—1862. Lwów 1895.
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cesarski znoszcy placetum regium i krpujce wadz biskupów

prawda józefiskie, dozwalajcy zakonom znosi si bezporednio

z swymi jeneraami i y wedug swej reguy i t d., ale nie wie-

rzono w^ jego wykonanie, a nie miano odwagi z niego korzysta,

skoro biskup, proboszcz, ksidz jako taki by wolny, jako obywa-

tel jcza pod wojskowo- biurokratycznym absolutyzmem, » wolnoci

bowiem s solidarne; jeli cay organizm jest skrpowany acu-
chami, trudno, aby serce jego mogo bi swobodnie « *).

Jezuici rozproszeni po Galicyi, doznawali nieraz skutków tego

systemu rzdowego. Krzepia ich jednak na duchu yczliwo gu-

bernatora, katolickie usposobienie ministra Thuna i modego cesa-

rza, nad którym czuwaa pobona, a rozumna matka arcyksina

Zofia; a wreszcie uzasadnione czy mylne mniemanie, e rezydujcy

w Pradze ex-cesarz Ferdynand auje swego podpisu na banicyj-

nym dekrecie 7 maja 1848 roku, i wraz z ca party katolicko-

dworsk bd naprawi pragnie ^;. ZywiU wic nieponn nadziej,

e wczeniej czy póniej przywróceni zostan w Austryi. ywi j
te 0. Beckx, przebywajcy jako kapelan ksinej Anhalt Koethen,

a zarazem jako penomocnik jeneraa Roothaana i rzecznik zakonu

w Wiedniu, w stycznoci cigej z wybitnemi osobami na dworze

i w rzdzie. Dziki jego, nieznanym mi bliej staraniom, usposobie-

nie korony i rzdu wzgldem Jezuitów wyrobio si takie, e ju
25 marca 1852 r. móg wnie »z polecenia jeneraa « prob do

*) Kalinka. Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem. Kraków

1898, str. 330, 333.

*) yczliwo i askawo dla Jezuitów jest tradycyjn w domu Habsbur-

gów; datuje si od poowy X\l wieku i trwa dotd. Cesarz Ferdynand zoy
koron w Oomucu 2 grudnia 1848 r., na rzecz brata swego arcyksicia Fran-

ciszka Karola, oenionego z Zofi, ksiniczk bawarsk, ale ten przekaza j
synowi swemu 18-letniemu Franciszkowi Józefowi. Mody cesarz wiadczy do-

brodziejstwa Jezuitom, przewanie prowincyi austryackiej. Ju 1849 r, rozkaza,

aby pozostaych w Innsbruku Jezuitów przesta niepokoi; 1853 r. odda im da-

wny ich dom i seminaryum chopców w Mariaschein; 1856 r. odda kaza da-

wny ici koció w Wiedniu i cz dawnego kolegium i dopomóg do otwarcia

konwiktu w Kalksburgu, a 1858 r. nada im opactwo wgierskie Kapornak na

spacenie dugów; rok przedtem powierzy im katedr teologii na uniwersytecie

innsbruckim; podczas nowej ery 18G8— 1873 r. hamowa zapdy liberalnych mi-

nistrów przeciw Jezuitom. Matka jego Zofia, arcyksi/ Maksymilian d'Esle

i stary cesarz Ferdynand wiadczyli im liczne aski i jamuny.
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cesarza o przywrócenie zakonu w Austryi. Wspomniawszy krótko

dekret 7 maja, o którym powiada, e cesarz Ferdynand kilkakrot-

nie powtarza, »\ podpisa go bardzo niectitnie«, podnosi to, e
Jezuici poddali mu si bez szemrania, e wstpiwszy na troti JGM.

zagodzi wprawdzie jego wykonanie, ale dekret istnieje jeszcze,

i jako taki uznawany przez rzd i biskupów, krpuje dziaalno

nasz. Prosimy wic JGM. o ratunek w twardej doli »w jak nas

partya rewolucyjna wtrcia*. Nie damy oddania szkó » wiedzc,

ze z dokonanymi czynami liczy si trzeba «, poprzestaniemy na

ksztaceniu zakonnej naszej modziey i innych zajciach naszego

powoania. Nie damy te rodków utrzymania z funduszu nauko-

wego, hczc w tem na Opatrzno Bo. O to jedno prosimy:

» abymy od gniotcego ciaru, powyszego dekretu wyswobodzeni

zostali i otrzymaU wolno spokojnego przebyw^ania pod oson
powszechnych praw^ obywatelskich jako Jezuici w c. k. krajach,

i mogli dla dobra Kocioa i pastwa, wedug powoania naszego

pracowa « *).

Minister Thun, przychylny probie, wyjedna u cesarza w Pe-

szcie 23 czerwca 1852 roku odrczne pismo (Entsc]iluss\ znoszce

dekret z maja, przywracajce zakon Jezuitów w caej Austryi z do-

datkiem, e »w pojedynczych krajach koronnych naley od wy-

padku do wypadku wykona ustawowo wprowadzenie zakonu, i do

najwyszego zatwierdzenia poda «. Hr. Gouchowski uwiadomi o re-

stytucyjnym dekrecie prowincyaa 9 lipca 1852 r., ten za 28 wrze-

nia przesa do prezydyum krajowego relacy o stanie pojedyn-

czych kolegiów i domów w Gaicyi przed rewolucy 1848 r., z wy-

mienieniem rodków utrzymania od rzdu i prywatnej wasnoci
zakonu, która podczas rozproszenia zajt zostaa przez rzd na

fundusz edukacyjny i prosi: 1) o oddanie konwiktu tarnopolskiego

z 4-letnim czynszem z niego, myna z kanaem w Sczu, cegielni

we Lwowie ze wszystkiemi prawami i wykrelenie tyche realno-

ci z ksig gruntowych na rzecz funduszu szkolnego; 2) o oddanie

obligacyi wraz z procentami (150 zr. rocznie), które si w rkach
Dra Sejlera w Wiedniu znajduj; 3) o oddanie kolegium w Starejwsi

z kocioem, ogrodem i folwarkiem; 4) o oddanie dawnego kocioa
w Nowym Sczu i 5) kocioa we Lwowie; 6) o zwrot 5.000 zr.

>) Acta Piov. Galie, tom XXII, rok. 1852.
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wyoonych na obmurowanie ogrodu w Nowym Sczu; wreszcie

o powikszenie alimentacyi dla deficyentów ^).

O kady z tych punktów wloky si pisania urzdowe przez

rok przeszo, wreszcie przy yczliwoci gubernatora oddano o co

prowincya prosi, krom owych 5.000 zr. na oparkanienie ogrodu

sdeckiego i czynszu z konwiktu, alimentacy te powikszono, wy-

znaczajc po 150 zr. ksiom, 80 zr braciom.

Wyprzedzili prowincyaa i rzd hrabstwo Potoccy z acuta.
Hrabina Józefa z ksit Czartoryskich, z Hnii koreckiej, ju dnia

25 lipca w francuzkim licie do prowincyaa, rozpacza prawie, e
sprawa acucka (z powodu protestu Dominikanów do Rzymu) po

15 latach trudnoci, stara, zabiegów, wisi w powietrzu i krom

nadziei, e » Jezuitów zobaczymy ustalonych w acucie « nic niema

pewnego. Nieche wic prowincya zlituje si nad udrczeniem jej

serca, bo m ju da za wygrane i zwtpi o wszystkiem, i » niech

wypowie jasno, czego chce, a czego nie chce, bez adnych zastrze-

e « ^).

Odpowiedzi prowincyaa nie znam, ale niezalenie od niej, pi-

sze hr. Alfred Potocki z acuta 19 sierpnia 1852 roku do niego:

»Powziem pewn wiadomo, e Pan Dobrodziej rozpoczynasz

z prowincyonalnem prezydyum ukady o powrót czonków swego

zgromadzenia do dawnych domów lub ich wasnoci. Ponawiam

zatem usilnie moje yczenia i proby, iby X. Prowincya Dobro-

dziej do tego pocztu ukadów chcia zaliczy i nasz dawn a-
cuck rezydency. JVV. Biskup przemyski cay za tym rzeczy zwro-

tem obstaje. Stolica apostolska, póki trwa spór z 00. Dominika-

nami, zezwolia na pobyt XX. Jezuitów, a do ostatecznego zaa-

twienia tego pytania, którego koca my si nie doczekamy. Jego

Ekscelencya Pan Namiestnik spodziewam si, e moje yczenia

z swej strony zechce wesprze...

» Pierwsze to jest miejsce w r. 1820 od przychodniów objte;

niech te pierwsze excite (wskrzeszenie) trzyma przy pomylnej na

lepsze dla zgromadzenia odmianie po przejciu wichru chwi-

lowego.

») Arta rrov. Galie. t. XXII, r. lHr)2.

•) Tame.
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»Dla przyspieszenia pomylnego skutku ycze, prosz JW.

Prowincyaa co najryclilej do nas przyby, a w przejedzie ostatecznie

uoy si z JW. Biskupem przemyskim « ^).

Jako pod koniec 1852 r. otwarto napowrót Domidlium Lan-

cutense; 5 ksiy, brat jeden; a 1 lutego 1853 r. odda im biskup

urzdownie administracy parafii.

Prowincyaowi jednak najpilniej byo zreorganizowa nowicyat

w Starejwsi, i ju w 28 wrzenia 1852 r. przyjto 3 nowicyuszów

Niemców ze Szlska pruskiego, jednego 4 grudnia ^). Mistrzem ich,

superiorem oraz domu, 0. Siedmiogrodzki, ksiy 8, braci 4, ra-

zem osób 16. Do innych domów zbierano si powoh z rozsypki;

we Lwowie 3 ksiy i jeden brat; w Tarnopolu 7 ksiy i tylu

braci; w Sczu 3 ksiy i tyhi braci; w Stanitkach 3 ksiy i brat.

Dla lwowskiej rezydencyi stara si prowincya prob do cesarza

9 listopada 1853 r. o mieszkanie w czci dawnego kolegium, albo

pewn kwot rocznie na czynsz mieszkalny. Odmówiono pierwsze,

na czynsz wyznaczono z funduszu religijnego 400 zr. rocznie.

Tymczasem po 24-letnich rzdach umar dzielny jenera

Roothaan 8 maja 1853 r. naznaczywszy przed mierci 0. Jakóba

Pierlinga, podówczas asystenta Niemiec, wikarym jeneralnym. Zwo-

ana do Lwowa u Karmelitów kongregacya prowincyonalna wy-

braa na elektorów przyszego jeneraa 00. Browna i Galicza, którzy

z prowincyaem udali si z kocem czerwca do Rzymu. Prowin-

cyaa zastpowa w^ Galicyi 0. Zranicki. Dnia 2 lipca wybrano na

jeneralnej kongregacyi, z rzdu 22-giej, znanego nam ju dobrze,

O. Beckxa, prowincyaa (od hstopada 1852 r.) austryackiego, jene-

raem zakonu; trudno byo o szczliwszy wybór.

Prowincya wróciwszy z Rzymu, poruszy równie wan jak

nowicyat spraw wskrzeszenia szkó, zwaszcza konwiktu tarnopol-

.skiego; upominaa si o to szlachta wschodniej GaUcyi. Po rozmo-

wie z hr. Gouchowskim, wystosowa wprost do niego jako guber-

natora, rodzaj owiadczenia z dnia 7 listopada 1853 r., e wiedzc,

i rzd nie byby przeciwny szkoom jezuickim, gotowy jest przy-

1) Acta Prov. Galie. t. XXII, r. 1852.

') Byli to zaaufini póniej zakonowi: Wilhelm Merkel, Antoni Langer,

Wadaw Titz, Konstanty Eynerling z Petersburga, kt(jry wkrótce umar. (Cata-

logi breves).
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j gimnazyum w Tarnopolu ju 1 wrzenia 1854 r., gimnazyum

za w Sczu i ofiarowane przez mieszczan nisze gimnazyum w Zo-
czowie nieco póniej. Dla obsadzenia jednego gimnazyum potrze-

buje 13 profesorów; do zarzdu domu 4 ksiy i tylu braci, a na

utrzymanie wszystkich 7.600 zr. rocznie ^). Poniewa za profeso-

rów tych z rónych stron, nawet z zagranicy sprowadzi trzeba,

przeto na viale (koszta podróy) dla kadego prosi o 60 zr., spo-

dziewa si te, e przywilej 1836 r. nauczania wedug Batio studio-

rum pozostanie w swej mocy. Wkocu nadmienia, e co do szkó

i planu nauk potrzebne jest pozwolenie jeneraa Beckxa.

Zanim to jednak przeprowadzone by mogo, pragn prowin-

cya otworzy konwikt w Tarnopolu, w wasnym dawnym gmachu,

który rozkazem ministra kultu 13 czerwca 1853 r., oddano i w tym

celu, jak ju wiemy, odwoa misyonurzy z Szlska i Ksistwa. Po-

spieszy si zanadto. Hr. Gouchowski przesa owiadczenie pro-

wincyaa do ministra owiaty hr. Thuna, ten za zanim ofiar przy-

j, chcia si upewni, czy i o ile Jezuici zastosowa si zechc

do nowego pastwowego systemu nauk gimnazyalnych (allgemciner

Organisations-Enticwf fur dle oesterreichischen GymnasienJ? i w tym

celu 20 listopada 1853 r. zada od znanego sobie dobrze jeneraa

Beckxa » stanowczego wyjanienia: czy Towarzystwo Jezusowe jest

gotowe, przy rozwiniciu swej dziaalnoci w nauczaniu gimnazyal-

nem, zastosowa si pod kadym wzgldem do istniejcych (w pa-
stwie austryackiem) przepisów; albo czy i o ile waciwe mu (To-

warzystwu) stosunki stoj w nieuniknionej sprzecznoci z tymi prze-

pisami i dlatego musiayby wymaga pewnych wyjtkowych zarz-

dze, i ich uzasadnienia*.

Zagadnity w ten sposób jenera, odpowiedzia 19 grudnia

t. r., e wkrótce yczeniu ministra zadouczyni. Tymczasem wy-

znaczy kilku dowiadczonych pedagogów z austryackiej i galicyj-

skiej prowincyi, którzyby ów Orgamsations-Entivurf z szczególnem

uwzgldnieniem przywilejów Franciszka I z d. 18 listopada 1827 r.

i Ferdynanda I z dnia 19 marca 1836 r., zbadaH i rezultat swych

narad do niego przesali, on za na tej podstawie zredaguje ^wy-

janienie* dla ministra. Zabrao to kilka miesicy czasu, tak, e

M Liczc po 400 zr. na ksic^dza, 200 zlr. na l)rata.

«) Acta Prov. Galie. t. XXII. r. 18Ó3.
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dopiero 15 czerwca 1854 r. móg jenera uici si z obietnicy da-

nej ministrowi. Zaznaczy tu winienem, e » wyjanienie « i dalsza

kilkoletnia korespondencya szkolna midzy jeneraem Beckxeni

a ministrem Thunem, prowadzona jest w tonie prawie przyjaciel-

skim, z wzajemnym szacunkiem, otwartoci i zaufaniem. czya
ich wspólno przekona katolickich, rozdzielao stanowisko prawie

wrcz przeciwne: jenera broni niezalenoci swoich szkó, mini-

ster absolutnego pastw^a chcia koniecznie podcign je pod stry-

chulec pastwowy.

» Wyjanienie* zajmujce 31 stron drobnego pisma, przyjmuje

za podstaw pewnik, i cesarz Franciszek Józef restytucyjnym de-

kretem 23 czerwxa 1852 r. przywróci Jezuitów w Austryi do da-

wnego (przed 1848 r.) ich stanu, e wic przyznana dekretami ce-

sarskimi 1827 i 1836 r. uyteczno (Geioahrleistung) planu nau-

czania Jezuitów pozostaje w swej mocy. Przyznaje dalej, e istniej

rzeczywicie rónice midzy tym planem, a ustawodawstwem au-

stryackiem pubhcznego nauczania w gimnazyach, które sprowadzi

si dadz do dwóch punktów: 1) co do zarzdu (LeitungJ gimna-

zyów; 2) co do planu nauczania (Lelirplan) w gimnazyach.

Wedug planu jezuickiego Batio studiorum zarzdza szkoami

zakon, uznany przez Koció jako instytucya naukowa, a wic je-

nera, z ramienia jego prowincya i rektor; prowincya naznacza

profesorów szkoy, kontroluje ich, zmienia, usuwa, bez odnoszenia

si do ministra kultu, bez ingerencyi inspektorów szkolnych, bez

egzaminów i konferencyi profesorskich, jakich da austryacki

plan nauk organizacyjny gimnazyów.

Co do planu nauczania t j. liczby przedmiotów i sposobu ich

wykadania, rónic jest a 6, i wykazawszy je, da w » wyjanie-

niu- sw^em jenera: 1) ograniczenia t. z. reaUów co do liczby i roz-

miaru; 2j pozostawienia profesorów klasowych, t. j. w kadej kla-

sie jeden, w 5 i 6 klasie jednak moe ich by kilku; 3) tene kla-

.sowy profesor uczy take religii czyU katechizmu w swej klasie;

4j logika, metafizyka i etyka wykadana ma by w^ dwóch ostatnich

latach gimnazyum, za to odpa ma wykad religii, i umniejszona

ma by liczba godzin klasycznych jzyków; 5) wykady filozofii a cz-

ciowo i innych przedmiotów w dwóch wyszych klasach, maj
odbywa si w aciskim jzyku; 6) wybór ksiek szkolnych zo-

stawiony prowincyaowi do woli.
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Wszystkie le postulata przyznane ju zostay dekretami 1827

i 1836 r. ^).

Dopiero w pó roku, 11 lutego 1855 r. odpowiedzia minister

nader uprzejmie, e i on wychowanie szkolne pojmuje w duchu

katolickim i przekonany jest o potrzebie wpywu Kocioa na szko,

»dziaajmy wic wspólnie, rzetelnie (redlichj, z zaufaniem, zosta-

wiajc sobie ruch swobodny i szczer otwarto, i z prawdziw

gotowoci wspomagania si«. Po rozmowie z prowincyaem au-

stryackim Bosizio, istotnych trudnoci nie widzi, jedno mu niejasne

wssenschaftlicJie Cualifikazion der Lehrer, uzdolnienie naukowe pro-

fesorów. On rozumie, e jenera nie zgodzi si, aby jego profeso-

rzy pastwowe egzamina przed rzdow* komisy skadali, ale rzd

musi przecie mie jak rkojmi o uzdolnieniu do nauczania i dla-

tego proponuje, niech zakon sam wyznaczy z ona swego tak ko-

misy egzaminacyjn, któraby (wedug zaczonych trzech mode-

lów) wiadectwo przyszym profesorom wystawia i do ministeryum

owiaty przesaa.

Na to zgodzi si jenera 27 maja 1855 r. z maemi zastrze-

eniami i poleci trzem prowincyaom, w^eneckiemu Beretta, au-

stryackiemu Bosizio, i galicyjskiemu Baworowskiemu, aby uoyli

jednoUty program takich komisy i i formularz takich wiadectw. Zje-

chali si w lipcu w Preszburgu, uoyli i przesali do ministeryum

owiaty w^ sierpniu. Zdawaoby si, e sprawn skoczona. Gdzie

tam, zdaje si, e jej referent ministeryalny nie chcia, czy nie

umia zrozumie daleko sigajcych ustpstw hr. Thuna, czy te,

e w nim samym gór wzi urzdnik centralista nad obywatelem

katolikiem i dane ustpstwa dodatkami poobcina, dosy, e jene-

ra Bcckx otrzyma od ministra list dnia 27 maja 1856 r. z we-

zwaniem, aby na zaczone do listu pismo p. t. Entwurf der Ve-

reinhaningshestimmunf/en^ projekt warunków poczenia przyszych

jezuickich gimnazyów publicznych z ustawami rzdowemi, da

w » sposób otwarty i stanowczy* odpowied. Uczyni to jenera

22 lipca, przesyajc ministrowi wraz z listem swoje Anmcrkungen

ilber den Eniwurf der Yercinbarangsbesimmimgen w dw(')cli cz-

ciach: zarzd szkolny, plan szkolny. Pierwszy ma by zostawiony

>) Acta Frov. Galie. t. XXII, r. 1854. Erklariing an den Cultus Minister

Gr. Thun.
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z caem zaufaniem zakonowi, jedyne na co zakon zezwoli moe,
to, aby przy egzaminie maturalnym komisarz (inspektor) rzdowy
by obecny, ale jako wiadek verantwortlicliey Zeuge, bez adnej

wadzy i prawa ingerencyi. Co do drugiego, to zakon uwaa meta-

fizyk i etyk za konieczn do moralnego wyksztacenia modziey
i jako gówny przedmiot 7 i 8 klasy, mniej za to czasu powici
w tych klasach filologii i realiom, bo te w 6 niszych klasach do-

statecznie udzielane bywaj. » Gówna rzecz, aby nam przecie jak
swobod dziaania zostawiono, i nie cieniano klauzulami i ogra-

niczeniami, wtenczas przy asce Boej atwo doprowadzimy do tego,

e uczniowie nasi przy kocu swego kursu egzamin maturalny

zo z honorem «. Ale tej mowy w Wiedniu nie rozumiano.

Niedugo potem wydarzyo si, e w pubhcznem gimnazyum
w Raguzie, oddanem w zarzd Jezuitom 1854 r., studenci skadah

matur i pomimo przedstawie i protestu prowincyaa Beretty,

podda si musieli wszystkim pastwowym przepisom. Gorzej je-

szcze, ministerstwo zadao od nich 11 stycznia 1857 r., aby nie-

tylko uczyh, jak byo dotd niemieckiego jzyka, dla którego spro-

wadzi O. Beretta profesora Niemca z Austryi, ale eby tym jzy-

kiem uczniowie mówih i pisah, a dalej eby w wyszem gimna-

zyum, niektóre przedmioty jak historya, po niemiecku wykadane
byy, tak, eby ten jzyk w 7 i 8 klasie by » panujcym jzykiem

wykadowym*. Na remonstracye prowincyaa Beretty, uda si mi-

nister Thun 25 maja t. r. do jeneraa z wezwaniem, aby prowin-

cyaowi weneckiemu poleci i uatwi wykonanie rozporzdzenia

z dnia 11 kwietnia. Urazio to jeneraa, widzia jak na doni, e
co innego w teoryi, co innego dzieje si w praktyce, ustpstwa po-

zostaj na papierze. Wic 3 czerwca owiadczy grzecznie, ale sta-

nowczo, e prowincya susznie si temu rozporzdzeniu opiera,

i on opór ten potwierdza, bo oprócz przecienia naukowego
uczniów, które to rozporzdzenie wprowadza, wymaga ono od pro-

fesorów, aby w trzech jzykach uczyli, po niemiecku, po wosku,
illiryjsku. Takich jenera w zgromadzeniu nie ma i mie nie moe,
wic chocia z pewn przykroci (mit schwerem Herzen)^ bo

Raguzanie dali nam nieraz dowody yczliwoci, to jednak » b-
dziemy zmuszeni publiczne gimnazyum w Raguzie opuci«.

Czy opucili ? Zdaje si, e tak, Pijarzy bowiem objli gi-

mnazyum. Jenera widzc bezowocno ukadów z ministrem, po-
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da 26 czerwca 1858 r. przedstawienie wprost do cesarza. Owiad-
czywszy, e zakon na polu szkolnictwa w Austryi pracuje dotd
tylko »w prywatnych zakadach*, a pragnie rozszerzy sw prac
na publiczne gimnazya, opowiada krótko przebieg ukadów swoich

z hr. Thunem, w^yjania, dlaczego obstaje przy w^asnym zarzdzie

szkó i planie nauk wedug Ratio studiorum » wicej filozofii i nauk

klasycznych, mniej reaHów«, a poniewa minister zdaje si na

to zgadza, zapowiedzia jednak zmian rzdowego planu nauk

w gimnazyach, przeto prosi, aby cesarz, »t wolno naszego planu

nauczania, jaka nam teraz uyczona, sw^ojem monarszem przyzwo-

leniem zapewni na przyszo «, gdy inaczej »musiehbymy si

zrzec przyjmowania publicznych ginmazyów w Austryi. Na ten je-

dnak wypadek, którego nie spodziewamy si, prosimy o przyzna-

nie nam niezalenego prowadzenia prywatnych gimnazyów, powie-

rzonych nam przez biskupów, albo w^ naszych konwiktach otwo-

rzonych... tudzie aby nam wolno byo wydawa prawomocne wia-

dectwa uczniom, przechodzcym do innych gimnazyów i odbywa
egzamina maturalne pod kierunkiem i dozorem rzdowego komisa-

rza «, a wic prywatne szkoy z prawem publicznoci *). Cesarz pod

wpywem prezydenta ministrów Bacha, pozwoli na prywatne za-

kady naukowe Jezuitom, ale na tych w^arunkach, co kademu in-

nemu pozwala ustawa, bez prawa pubhcznoci.

W czasie tych ukadów jeneraa z ministrem owiaty, pro-

wincya Baworowski, otrzymawszy pozwolenie O. Beckxa, wniós

z pocztkiem 1854 r. powtórne podanie do prezydyum namiestni-

ctwa we Lwowie, w którem skada tej samej treci, ale krótsze

w formie » owiadczenie*, jakie uczyni jenera ministrowi dnia

15 czerwca t. r. z dodatkiem, e Jezuici gotowi obj gimnazyum

tarnopolskie w^ wrzeniu t. r., a progimnazyum w Zoczowie nieco

póniej, i e utrzymanie kolegium tarnopolskiego wyniesie 7.600 zr.

rocznie ^). Do oddania gimnazyów nie przyszo, za to otwarto pry-

watny konwikt szlachecki w Tarnopolu, jak to opowiem na swo-

jem miejscu.

*) Acta Prov. Galie, tom XXII. rok 185.']. Om aktów do tej sprawy od

1853— 1858 r. zebrane razem.

') Tame, r. 1854. Kopia podania.
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O. Baworowskiego zastpi w prowincyalstwie 0. Józef Brown
10 padziernika 1854 r., który w cigu lat 4 uporzdkowa pro-

wincy galicyjsk. Nowicyuszów i scholastyków, z powodu grunto-

wnej restauracyi kolegium starowiejskiego, wyprawi 1856 roku do

austryackiej prowincyi do Baumgartenbergu, dawnego opactwa Cy-

stersów pod Lincem, do Tyrnawy i Preszburga w Wgrzech, braci

za nowicyuszów do Tarnopola. Sprowadzi ich, nowicyuszów naj-

przód, 1 padziernika 1858 r. do odnowionego ju kolegium w Sta-

rejwsi, którego rektorem oraz mistrzem nowicyatu by 0. Jdrzej

Peterek, vice-mistrzem 0. Siedmiogrodzki. Nastpnego roku urz-
dzi tam retoryk, 1860 r. filozofi. Na studya teologiczne posyano
scholastyków jeszcze przez 9 lat do Lavalu, Innsbruku i Rzymu. Po-

woli wypeniay si domy powracajcymi z rozsypki i z zagranicy

ksimi, podejmowano zwyczajne prace zakonu w swych kocio-

ach, nie zrywajc si do prac nowych lub otwierania nowych osad,

dopokd nie wychowaa si moda generacya, ta, która od 1852 r.

do zakonu wstpowaa. O. Brown mia t pociech, e gdy przy

objciu rzdów 1854 r., prowincya liczya w 7 domach 120 osób,

to przy zoeniu rzdów w rce 0. Szczepkowskiego dnia 3 maja

1866 r., liczya w tylu domach 179 osób, i krom teologii, miaa
wasne studium domesticum i nowicyat w^asny.

mier wybieraa dziesicin; gsto umierali biaoruscy Je-

zuici, jako starsi wiekiem i styrani wygnaniami, tuactwem; z 320

zostao ich 1852 r. tylko 96, r. 1866 tylko 34.

Piciolecie prowincyalskich rzdów 0. Szczepkowskiego (1866

do 1871 r.) uwaa naley za dalszy cig wewntrznego rozwoju

prowincyi, która w tym czasie wzrosa do 227 osób i rozpocza
coraz mielsz akcy na zewntrz. Otwarto przedewszystkiem wa-
sne studyum teologiczne w nowem kolegium krakowskiem 1867 r.

W Ksistwie poznaskiem praca apostolsko-misyonarska, dziki po-

parciu arcybiskupa Ledóchowskiego, dosza do niewidzianych roz-

miarów; szereg misyi ludowych, rekolekcyi dla ksiy, nauczycieli

i rónych stanów, powtarza si corocznie, dom misyjny w remie
urós w wspaniae kolegium z filozoficznem studyum. Trwao to

krótko, lat ledwo 6, kulturkampf rozegna Jezuitów remskich, ale

ci wypróbowani kaznodzieje i misyonarze, przenieU si do Galicyi,

drzemicej jeszcze w obojtnoci religijnej, i wyton prac mi-

syjn i rekolekcyjn przeorali j wzdu i wszerz kilkakrotnie. Od
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1873 r. wprowadzono, jak wspomniaem wyej, mao znane do-

td rekolekcye dyecezyalne dla ksiy, z których wyrosy bractwa

pod nazw dobrego Pasterza, w. Józefa i t. d. dla krzewienia mi-

syi i rekolekcyi ludowych. »Intencyami Apostolstwa Serca Jezuso-

wego «, które wydawa pocz 1870 r. ks. St. Stojaowski, gdy je-

szcze by w zakonie, obj za po nim 1873 r. O. Mycielski, roz-

szerzono i spotgowano kult tego Boskiego Serca daleko poza gra-

nicami Galicyi.

Najpomylniejsza jednak, miabym powiedzie » zota « doba

Jezuitów w Galicyi, przypada na prowincyalskie rzdy O. Henryka

Jackowskiego 1881— 1887 r. Szlachcic rodem i wychowaniem, uko-
czony prawnik i teolog, proboszcz bytowski na Pomorzu, wstpiw-

szy do zakonu, jako misyonarz, a bardziej jeszcze jako rektor sta-

rowiejski (1871— 1877 r.) umia trafia do serc ludzkich, pozyska

przyja szlachty, zwaszcza sanockiej i kleru dla siebie, ale i dla

zakonu. Wsawi si koronacy Matki Boskiej Starowiejskiej, wsa-

wi jeszcze wicej powiceniem dla Unitów i dwuletniem za nich

wizieniem. Mianowany prowincyaem, znalaz waciwe szerokiemu

swemu animuszowi pole i dwign prowincy pod naukowym jak

apostolsko-misyonarskim, a take socyalnym wzgldem tak wysoko,

jak nigdy przedtem nie staa, bo nietylko w wielu razach sam bra

mia inicyatyw, ale podejmowa j chtnie od drugich i popie-

ra sw wadz, wpywem, wspóprac. Zrezygnowawszy z parafii

acuckiej, któr wybornie móg obsugiwa kler wiecki, zaoy
natomiast 4 nowe rezydencye na kresach Galicyi. Zwinwszy * kon-

wikt szlachecki « w Tarnopolu, otworzy zakad naukowy » powsze-

chny « w^ centrum kraju, prawda, e zaduy przez to prowincy;

profesorom kaza si ksztaci na uniwersytecie i skada egzamina

pastwowe, aby dla zakadu uzyska prawo publicznoci. Równo-

czenie, przy pomocy trzech ksiy zaoy Misye kaiolicJcie i cile

naukowy Przegld poiuszcchny, rozszerzy znacznie zaoone przed

kilku laty Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego ksiek religijnych^

zachca zdolniejszych ksiy do pisania ksig i rozpraw pobonych

i naukowych. Cieszc si wielkiem powaaniem u rzdu i episko-

patu i utrzymujc rozlege stosunki z szlacht i klerem, uatwi

rozpowszechnienie »konferencyi religijnych dla panów i pa* po

miastach, które czsto w braku innych sam dawa, misyi i reko-

lekcyi ludowych po parafiach, zwaszcza na Rusi, podminowanej
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agitacy schizmatyck. Podj si piknego, ale nieatwego dziea

» Reformy Bazylianów «, a równoczenie wyprawia » tajnych « mi-

syonarzy do ucinionych srodze Unitów^ chemskich, i do Polaków

staczajcych walk kulturn z rzdami Bismarka, dostarcza no-

wych misyonarzy dla Polaków w Ameryce i wskrzesi dawn
z XVII i XVIII wieku misy jezuick w Jassach. Sowem, zakon pod

jego rzdami obj sw dziaalnoci klasy wyksztacone, dla któ-

rych pisma i ksiki uczone wydawa, zakad naukowy otworzy,

konferencye rehgijne gosi; obj klasy pracujce i lud wiejski, dla

których »Intencye apostolstwa « i ksiki pobone w tysicach

egzemplarzy drukowa, stowarzyszenia i bractwa zakada, misye

i rekolekcye odprawia; obj Polsk i Ru w Galicyi i poza jej

granicami, którym misyonarzy posya, a prac t wielostronn

i powiceniem przeama lody uprzedze i niechci u jednych, po-

zyska yczliwo u drugich, zjedna sobie szacunek, nawet u prze-

ciwników.

Nastpcy O. Jackowskiego, prowincyaowie: Mycielski (1887

do 1893 r.), Szczepkowski (1893—1897 r.), Jan Badeni (1897 do

1899 r.), Antoni Langer (1899—1901 r.), Wodzimierz Ledóchowski

potrzebowah tylko prowincy na tym poziomie utrzyma — i utrzy-

mah; rozpoczte przez niego dziea, jak reforma Bazyhanów, misya

jasska, dokoczy — i dokoczyli, nie odpychajc prac i walk no-

wych, gdy je potrzeba czasów i ludzi narzucia. Zuchwaemu ru-

chowi socyaUstów postawili zapor pierwsi Jezuici, zawizujc to-

warzystwa chrzecijasko-socyalne, a prowincya Badeni, i inni

przed nim i z nim, sowem i piórem zwalczali przewrotne teorye

i kamliwe obietnice socyalizmu.

§. 85. Misye Jezuitów polskich na Szlsku, w Ksistwie

poznaskiem, Warmii i Prusiech królewskich.

1855-1872.

Najpikniejszem, prawdziwie religijno-cywihzacyjnem dzieem
Jezuitów polskich w drugiej poowie XIX wieku, byy bezwtpienia
misye i rekolekcye dla ludu i wszystkich stanów. Krpowane do

1848 r. prawami józeimskiemi, a w czci brakiem si misyonar-
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skich, misye rozwiny si na wiksz skal naSzlsku i w Ksi-
stwie poznaskiem 1851—1872 r., od roku za 1875 przybray

rozmiary niewidziane dotd, nietylko w Galicyi, ale i poza jej gra-

nicami. Osobny, spory tom monaby o nich napisa, bo 10 folia-

ów rkopisów p. t. Missiones, znajduje si w archiwum prowincyi

i zabra si ju do tej pracy 0. Tomasz Wall. Dlatego te, ogra-

niczam si do historycznego pogldu i chronologicznego zestawie-

nia miejscowoci, w których odbyy si misye wielkie 8— 10-dniowe

i mae 3—5-dniowe, zwane take rekolekcyami ludow^emi, najprzód

na Szlsku pruskim i austryackim.

Znamy ju te, które si podczas rozproszenia zakonu 1851

do 1852 r. odbyy. Po odwoaniu misyonarzy do Ksistwa pozna-
skiego 1852 r., pracowa na Szlsku O. Harder, pomagaU mu cza-

sowo 00. Snarski i Merkel; r. 1860 otwarli rezydency w^ Nissie

00. Harder i Kleinitzke i z niej rozjedaU si na Szlsk cay na

mae misye; 1865 roku przydano im O. Sperla, którego zastpiU

1866 r. 00. Merkel i Jan Hofer. W r. 1867 otwarto drug rezy-

dency w widnicy, w rok póniej trzeci w Rudzie. Z tych pla-

cówek rozbiegaU si misyonarze po Szlsku, czasem dotarli do

Ksistwa i Prus królewskich, zato pomagah im polscy misyonarze

w misyach górnoszlskich. Odbyo si ich w cigu lat 21 stokilka-

dziesit znaczniejszych, nie wliczajc w to odnowie misyi, róa-
cowych, czterdziesto-godzinnych i rónych brackich naboestw,

podczas których przez dni kilka po 2 lub 3 kazania dziennie mó-

wiono; nie liczc rekolekcyi dla ksiy i nauczycieli, zakonnic i pen-

syonarek ^).

*) Misye górnoszlskie: dawali je 00. Snarski, Zaski, Wadysaw Kiej-

nowski, Kurowski, Prasaalowicz, Baczyski, Antoniewicz, Wojtecliowski, Peterek,

Czeowski, Kolinek w tych miejscowociacli:

1851 r.: 1. Piekary 12—20 lipca, 2. Mysowice, 3. Pszczyna, 4. Bytom

(00. Harder i Zaski), 5. Góry Tarnowskie, 6. Woniki, 7. Biskupice, 8 wi-
klice, 9. Toszek.

1852 r.: 10. Wrocaw od 21 padziernika do 7 listopada przez 9 Jezui-

tów niemieckich i 2 polskich* Gzeowskiego i Peterka, 11. Racibórz (misya

niemiecka od 9—16 maja), 12. Opole od 27 marca do 5 kwietnia, 13. Ko-

le, 14. Wodzisaw (Loslau), 15. Bogucice, 16. Racibórz (rekolekcye niemieckie

dla winiów O. Harder), 17. Frankenstein, 18. Nissa (wielka misya, 7 Jezui-

tów), 19. Oawa (misya niemiecka), 20. Cattern, 21. widnica, 22. Grotków,

23. Patschkau, 24. Ziegenhals, 25. Miinsterberg, 26. Ostróg.

JEIUICI W POLSCE. V. 52
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Te rozpocz dawa w styczniu 1855 r. O. Harder w Wro-

cawiu Paniom Towarzystwa w. Wincentego; w sierpniu t. r.

Elbietanl^om wrocaws^im; powtarzao si to co roku; w listopa-

1853 r.: 27. Rauden, 28. Wielkie Strzelce, 29. Bodzanowice, 30. Budko-

wice, 31. Pohlom, 32. Pszów, 33. Kurzwald.

1854 r.: Trzydniowe misye: 34. Giintersdorf, 35. Mysowice, 36. Pfaf-

fendorf.

1855 r.: 37. Hennersdorf, 38. Loewenberg, 39. Goldberg, 40. mieszków

(Lach w Ksistwie poznaskiem na pograniczu Szlska), 41. Wahlstadt, 42.

Neiisalz, 43. Strehlen. Te misye dawali 00. Harder, Schiktan, Benisz, 44. Gra-

fenhain, 45. Hemmersdorf, 46. Ingramsdorf, 47. Polkwice, 48. Lignica, 49. Brzeg,

50. Trzebnica, 51. Jaworz. Te 5 misyi dawali Jezuici austryaccy: Maksymilian

Klinkowstroem, Schmidt, Weiss. 52. Voitz.

1856 r.: 53. Gliwice (polsko-niemiecka przez 14 dni), 54. Gogówek (Ober-

Glogau polsko-niemiecka przez 10 dni), 55. Nissa rekolekcye ludowe O. Harder,

56. Auras, 57. Schimmerau, 58. Gnichwice, 59. Priebus, 60. Quilitz, 61. Szpan-

dawa, 62. Schwammelwitz, 63. Neustadt, 64. Marklissa. Misye od nr. 56 do 65

trzydniowe dawa O. Harder.

Na Szlsku austryackim 00. Czeowski i Peterek dah misye: 65. w Szo-

nowie (Schoenhoff), 66. w Pogwizdowie, 67. w Skalicy pod Frydkiem.

1857 r.: Kilkodniowe misye na Szlsku pruskim: 68. Nieder Hartmanns-

dorf, 69. Niemiecki Browiniec, 70. Królewska Huta misya przez 10 dni, 71. Pie-

kary (odnowienie misyi), 72. Warmbrunn w Karkonoszach (Riesengebierge), 73.

Krobnice w dyecezyi oomunieckiej, 74. Gr. Tschirnau, 75. Miedna, 76. Neu-

zelle, 77. Hartmannsdorf, 78. Rudzice (Szlsk austryacki), 79. Kozowiec (na Mo-

rawach, dyecezya oomuniecka 00. Peterek, Czeowski, Wojtechowski), 80. Thie-

mendorf, 81. Bertholsdorf, 82. Jauernik, 83. Gross Osten, 84. Dambrau. Misye

80—84 dawa O. Harder po 3—5 dni kada. 85. Morawka (Szlsk austryacki

od 15—23 sierpnia).

1858 r.: 86. Gross Grauden, 87. Steinau, 88. Kaltenbrunn, 89. Dittmannsdorf,

90. Kunersdorf, 91. Liebenthal. Dawali je 00. Harder i Kleinitzke.

1859 r.: 92. Bischofstein, 93. Lahn, 94. Kunzendorf, 95. Schurgast, 96.

Neustadl, 97. Niemodhn (Falkenberg), 98. Langendorf, 99. Nowag, 100. Falke-

nau, 101. Strzygow. Te misye w dyecezyi wrocawskiej dawaU 00. Harder

i Kleinitzke, 102, Kochlowice, 103. Mikuów, 104. Chemno, na granicy Galicyi.

Te 3 misye dawali 00. Praszaowicz, Baczyski, Wawrzeczka.

1860 r.: 105. Krapkowice (polsko-niemiecka), 106. Helt-Grotkau, 107.

Woisselsdorf, 108. Friedewalde. I te misye dawali 00. Harder i Kleinitzke,

1861 r.: 109. Wielkie Karowice, 110. Riegersdorf, 111. Buchelsdorf, 112.

Hermsdorf, 113. Borkendorf, 114. Wiesau pod Niss. Te misye dawah 00. Har-

der, Kleinitzke i Merkel, 115. Moenchmotschelnitz, 116. Deutsch-Rasselwitz

,

117. Tarnawa. Misye nr. 107—110 dawa sam O. Harder.
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dzie za O. Schmude nauczycielom w Górze chemskiej w. Anny.

Nastpnego roku O. Harder przewodniczy rekolekcyom Elbietanek

i Urszulanek w Wrocawiu, Panien Miosiernych i Urszulanek w Ber-

linie, Magdalenek w Lauban w górnych uycach, nauczycieh ludo-

1862 r.: 118. Stara Nissa (Altstadt Neisse), 119. Wielkie Karowice (odno-

wienie misyi), 120. Nieder-Hartmannsdorf (odnowienie raisyi), 121. Marklissa

122. Wernersdorf (polsko-niemiecka), 123. Neuland, 124. Gogów. Pracowali 00.
Harder, Kleinitzke, Merkel.

1863 r.: 125. Krintsch (O. Harder, Kleinitzke).

1864 r.: 126. Habelschwert, 127. Kunersdorf, 128. Strehlitz bei Zobten,

129. Kuhschmalz, 130. Hermsdorf pod Niss (00. Harder, Kleinitzke. Pomagali

00. Skulina, Sperl).

1865 r.: 131. Graeditz, 132. Faulbruck pod widnic, 133. Seitsch. 134.

Ziegenhals, 135. Grotkow. Dawali te misye 00. Harder, Kleinitzke, Merkel,

136. Kunzendorf Kujakowice pod Kluczborgiem, (polsko-niemiecka 00. Prasza

owicz, Peterek, Wawrzeczka, Kleinitzke), 137. Opole. Te 3 misye dali 00.
Praszaowicz, Peterek, Wawrzeczka.

W latach 1866 i 1867 nie byo wielkich misyi na Szlsku.

1868 r.: 138. Liedenau (00. Harder, Merkel, Tauer), 139. Lenica (00.

Jackowski, Peterek, Wawrzeczka), 140. Kadowo (Kladau).

1869 r.: 141. Klein Zollnig, 142. Lauban, 143. Nissa. 144. Warta, 145.

Brzeg, 146. Hennersdorf pod Brzegiem. Dawali je 00. Herder, Merkel, Scholz,

147. Pogwizdów, 148. Frysztad, 149. Ustro, 150. Rybnik, 151. Pszów, 152.

Królewska Huta, 153. Mikoów. Te 3 dniowe misye dawali 00. Czeowski i Sku-

hna, 1.54. Mysowice wielka polsko-niemiecka misya od 4—12 marca (00. Pe-

terek, Wojtechowski, Wawrzeczka, Baczyski, Broer).

1870 r.: 155. Frankenberg (00. Harder, Merkel, Tauer), 156. Festenberg.

1871 r.: 157. Niemiecka Lutynia (Deutsch Leuten, Szlsk austryacki, 00.
Peterek, Wawrzeczka, Adler), 158. Dbie koo Opola, 159. Lamsdorf, misya O.

Houbowicza dla jeców francuzkich przez kilka tygodni.

1872 r.: 160. Katowice (misya polsko-niemiecka 00. Mycielski, Morawski,

Broer, Janik, Merkel, Langer, Schaff). 161. Nowe Miasto (Neustadt, polsko-nie-

miecka), 162. Schargast, 163. Kurzwald, (00. Baczyski, Wawrzeczka, Wojte-

chowski, Peterek, Buchta), 164. Wodzisaw (Loslau misya polsko-niemiecka).

Wydalenie Jezuitów z Prus i Niemiec.

1878 r.: 165. w Izdebnoj na Szlsku austryackim, misya wielka 00. Ba-

czyski, Lasocki, Uram, Sebastyaski, Janik, 166. Bogumin, misya wielka pol-

sko-niemiecka.

1881 r.: Rekolekcye ludowe, 167. Cieszyn (co roku rekolekcye niemieckie,

czasem polskie),

1882 r.: 168. Piotrowice misya 8—17 lipca.

1883 r.: 169. Czecliowice, misya, 170. Cieszyn misya w dwóch kocio-

ach, 171. Zuckmantel, misya i t. d.

52*
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wych w Odmuchowie. Roku 1857 oprócz tych, co wyej, odpra-

wiy rekolekcye pod O. Harderem Panny Miosierne (Boromeuszki)

w Nissie, Urszulanki w Liebentlial, Bracia Miosierni pod dyrekcy

O. Prinza w Wrocawiu i Frankensteinie, Damy w. Wincentego

a Paulo w Wrocawiu. Roku 1858, tene O. Prinz przewodniczy

rekolekcyom » Stowarzyszenia czeladników katolickich « w Berlinie

i dyecezyalnym rekolekcyom (kilka seryj) ksiy w Wrocawiu, O.

Harder Urszulankom w widnicy, i t d. Niema na Szlsku zakon-

nego domu, lub katolickiego stowarzyszenia, któreby co rok, lub co

dwa przynajmniej wicze duchownych nie odprawio. O. Harde-

rowi pomagali w tem 00. Sperl, Kleinitzke, Merkel. Ten 1867 r.

dawa rekolekcye winiom w widnicy, podczas gdy 0. Hofer ksi-

om i klerykom w Wrocawiu, co si odtd powtarzao corocznie.

Wydalenie Jezuitów z Prus i Niemiec 1872 r. przerwao mi-

syjn prac w Szlsku pruskim na lat kilkanacie. Zwrócono j
zato na Galicy, a w czci na Szlsk austryacki, gdzie wielk mi-

sy w Izdebnej 1878 r. rozpoczto szereg wikszych i mniejszych

misyi, a rekolekcyami 0. Merkla w Weisswasser dla Urszulanek

i ich pensyonarek i 0. Horzaka w Cieszynie 1879 roku dla Sióstr

Boromeuszek dano przykad godny naladowania. Jako powtarzay

si te rekolekcye niemal corocznie w Cieszynie, a take w Bielsku

dla Sióstr szkolnych. Nareszcie 1885 roku otwarto »dom misyjny

«

w Cieszynie, w którym mieszkao zrazu 2, potem 4 i wicej mi-

syonarzy, a kilka lat przedtem 1883 r. zaoono dom bez nazwy,

osad w Zuckmantel (Edelstadt) na pograniczu Szlska pruskiego

dla znanych nam misyonarzy 00. Hardera i Kleinitzkego, zamie-

nion 1892 r. na rezydency, zwinit 1905 r.

Tymczasem w Niemczech nastpio 1880 r. pierwsze zago-

dzenie ustaw majowych przeciw katolikom, zblienie si ksicia Bi-

smarka do katolickiej partyi centrum i do nowego papiea Leona XIII,

a wreszcie 1885 r. stana »umowa « z StoHc w., rodzaj konkor-

datu, którym jednak dekret banicyjny na Jezuitów nie zosta znie-

siony *j. Mimo to, korzystajc z osabienia KuUurkampfu, ju 1882 r.

*) Stan, Komian. O dziaaniach i dzieacti ksicia Bismarka str. 316.
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0. Merkel puci si na Szlsk pruski i przewodniczy omiu se-

ryom rekolekcyi rónych zakonnych zgromadze. Powtórzyo si to

samo w nastpnych latach. Po » umowie « za z Stolic w. odwa-

ono si ju 1886 r. na mae misye ludowe i dawano je pod ró-n nazw co rok po kilka, zwaszcza po upadku ksicia Bismarka

20 marca 1890 r., w dobie » nowego kursu '< za kanclerstwa hra-

biego Capriyi. Dnia 2 czerwca 1904 r. Rada zwizku niemieckiego

zniosa §. 2. ustawy banicyjnej przeciw Jezuitom, przez co powrót

im do Niemiec dozwolony i praca misyjna uatwiona, bez mono-
ci wszelako zakadania staych osad, domów zakonnych.

W Ksistwie poznaskiem z otwarciem domu misyjnego w re-
mie, nastaa dla misyi nowa pomylna doba. Misyonarzy 5— 7,

z tych 2 dla Niemców, rozjedao si z niego na prac misyjn

po Ksistwie, Prusach królewskich, Warmii, Pomorzu, a pomagali

im przysani z Galicyi modzi ksia. To te dano 1854 roku mi-

syi 20; roku 1855 misyi 19; w nastpnym roku misyi 10 i t. d.

W Poznaniu corocznie przez kilka dni trwajce z kazaniami nabo-

estwo róacowe w podominikaskim kociele, równao si mi-

syi. Gorliwsi proboszczowie na coroczne 40-godzinne naboestwo
lub na trzy dni przed odpustem gównym, zapraszah misyonarzy

na 6, 9, czasem i 12 kaza, co take równao si misyi. Arcybi-

skup gnieniesko-poznaski Przyuski, biskup chemiski Marwicz,

nietylko pozwalali chtnie, ale pochwaami obsypywali proboszczów,

którzy w swych parafiach urzdzali misye, dzikowali misyonarzom

za ich trud, a prowincyaowi za to, e tak dzielnych pracowników

ich dyecezyom uycza *). Nowy arcybiskup Ledóchowski rozporz-

dzi 1866 r., aby misye kolejno dekanatami si odbyway. Na kon-

gregacyi dziekanów w Poznaniu 1867 r. uoono rozkad misyi na

lat 9 % wyznaczajc na kady rok dekanaty, a w nich parafie te,

które uwaano za bardziej potrzebujce duchownej pomocy. Aeby
za odj proboszczom mono usuwania si od przyjcia misyi,

z powodu kosztów, jakie za sob pocigaj, wyznaczy arcybiskup

na podróe i utrzymanie misyonarzy ryczat 1.000 talarów, supe-

riorowi remskiemu do rk corocznie wypacany. Zaraz wic pro-

wincya Szczepkowski przysa nowych 6 misyonarzy do pomocy

*) Archiv. Prov. Pol. Missiones II.

») Tygodnik katolicki 1867, str. 448.
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starym, 10 misyi dano w Ksistwie 1867 r., 9 roku nastpnego,

15 w r. 1869, w ostatnim 1872 r. misyi 9^).

1) Misye w Ksistwie poznaskiem, Prasach zachodnich, Warmii 1852

do 1872 r.:

Pracowah misyonarze: 00. Antoniewicz, Praszaowicz, Gzeowski, Za-
ski, Snarski; od 1853 r. take 00. Aleksander Markiewicz, Kamieski, Szczep-

kowski, Kuak, Perkowski, Biehl, Schicktan.

1852 r.: 1. Krzywi, 2. Kocian, 3. Niechanów, 4. Krobia, 5. Pozna.

1853 r.: 6. Obra, 7. erków, 8. roda, 9. rem, 10. Pleszew, 11. Ostrów,

12. Tczewo (Prusy królewskie), 13. Skarszewy (Prusy królewskie), 14. Grodzisko

(polsko-niemiecka misya), 15. Krotoszyn (polsko-niemiecka), 16. Malborg (00. An-

derledy, Ketteler, Mehlem z prowincyi niemieckiej), 17. Pozna (misya polsko-

niemiecka w 3 kocioach).

1854 r.: 18. Jaksice, 19. Kocielec, 20. Krotoszyn powtórnie, 21. wier-

czyna, 22. Wolsztyn (polsko-niemiecka) , 23. Czerwonawie. 24. Lubasz, 25.

Gniew (Mew polsko-niemiecka), 26. Rzdków, 27. Piaseczno (Prusy), 28. Pon-

czewo (Prusy), 29. Chemno, 30. Radzy, 31. Obra, 32. Pozna (w ko. podomi-

nikaskim), 83. rem, 34. Pozna u w. Jana, 35. Peplin (Prusy), 36. Czarników.

1855 r.: 37. Inowrocaw, 38. Strzelno, 39. Ostrowo nad Gopem, 40. Po-

zna, 41. rem, 42. Ostrów, 43. Obra, 44. Lubasz. Misye te dane byy z po-

wodu jubileuszu przez 3 dni, 45. Spawie, 46. Klonówka (Prusy), 47. Chema
(Prusy), 48. Wysoka (Wissek polsko-niemiecka), 49. Brodnica (Prusy), 50. Lu-

bawa, 51. Kocierzyn na Kaszubach, 52. Lubiewo (Prusy), 53. Czersk chemi-

ski (polsko-niemiecka), 54. Nietrzanów pod rod, 55. Gawowice (Prusy),

56. ki.
1856 r : 57, Mielyn, 58. Popów (Prusy), 59. Puck (Prusy), 60. Podsto-

lin, 61. Oporów, 62. Biechowo pod Wrzeni, h3. Nowe Miasto (Neumark.

Prusy), 64. Jania kocielna (Prusy), 65. Brussy (Prusy), 66. Zblewo (Prusy), 67.

Pozna (naboestwo róacowe z kazaniami misyjnemi).

1857 r.: 68. Witkowo, 69. Wgrowiec, 70. Chodzie, 71. Wtelno (polsko-

niemiecka), 72. Borzyszkowo na Kaszubach, 73. Wielka ka (Prusy), 74. ar-
nowiec nad Batykiem, 75. Chmielno pod Gdaskiem, 76. Bajkowy pod Peph-

nem, 77. Kawa koo Malborga, 78. Olsztyn (Allenstein) w Warmii, 79. Warten-

berg (Warmia),

1858 r.: W dyecezyi chemiskiej: 80. Tuchola, 81. Kamie, 82. Oliwa

(dawali Jezuici niemieccy: Pottgeiser, Meurin, H^rgarten), 83. Golub, 84. Gru-

dzidz (ci sami Jezuici niemieccy), 85. Koc/aa (Floetenstein ci sami), 86. Ostro-

wite (00. Harder i Kleinitzke), 87. Lichnowy (O. Harder), 88. Ogorzehny, 89.

Chemno (odnowienie misyi), W dyec. gniezn.: 90. abiszyn, 9L Gsawa,
1859 r.: 92. Bischofstein (Warmia), 93. Sierakowo, 94. Miobd (Miihlbanz

pod Gdaskiem 00. Baczyski i Kleinitzke), 95. Gruczno (Prusy), 96. Lissewo

(Prusy).
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W parze z misyami szy rekolekcye. Pierwsze odbyy si
z kocem sierpnia 1853 r. dla ksiy w Gostyniu pod przewodni-

1860 r.: 97. Orneta (Wormditt w Warmii), 98. Gosty, 99. wicichowa
(Schwetzkau w dyecezyi poznaskiej).

1861 r.: 100. Chema. Majowe naboestwo ma O. Baczyski, ale 9 maja

wywieziony do Torunia, opuci musia terytoryum Prus.

1862 r.: 101. Lauenburg (Pomorze), 102. Wernersdorf (Pomorze, misya

polsko-niemiecka), 103. Frieland (Friehland w Prusiech).

1863 r.: Misyonarze: 00. Praszaowicz, Wawreczka, Mycielski, Jackow-

ski. Dla Niemców: 00. Ilarder, Kleinitzke, Wagner (z prowincyi austryackiej),

104. Frauenburg (Warmia). 105. Tolkmicko (nad Batykiem), 106. Jonkendorf koo
Olsztyna, 107. Freudenberg (Warmia), 108. Wutryny (Warmia), 109. Wielka

Kolonia (Gross Kellen, Warmia), 110. Pogutki (Prusy). 111. Lgin (Ilgen w Po-

znaskiem), 112. Szynwad (Prusy). 113. Grodzisk, 114. Pempowo, 115. Wilatowo,

116. liwice (Prusy), 117. rem, 118. Wilkowo, 119. Liebenau (Prusy), 120. Ra-

dzy Rehden, (Prusy).

1864 r. : 121. Bischofsburg (Warmia).

1865 r. : 122. Przement, 123. rem (3-dniowa misya), 124. Lignowice

(Prusy), 125. Pozna (w katedrze i u w. Magdaleny), 126. Lubichowo koo
Peplina, 127. Grodzisk, 128. Gosty.

1866 r. : 129. Pienikowo (w dyecezyi chemiskiej), 130. Kembowo (dye-

cezyi poznaskiej).

1867 r.: 131. Olobok, 132. Droszew, 133. Wyszanów, 131. Baranów,

135. Trzcinica, 136. Tursk, 137. Bnin, 138. Grabów, 139. Kotlin, 140. Pleszew.

1868 r. : 141. Gutowy, 142. Nowe Miasto, 143. Sokolniki pod Wrzeni,
144. Sulmierzyce, 145. Jarocin, 146. Miosaw, 147. Skarboszewo, 148. Powidz,

149. Kobylin, 150. Swarzdz. W tym i przeszym roku pracowali misyonarze:

Wadysaw Wójcikowski, Karol Schaff, Józef Azbiewicz, Buchta, Adler, Seba-

styaski, jako pomocnicy tamtym.

1869 r. : 151. Pozna (od 4— 12 wrzenia misya niemiecka, któr dali

00. Harder, Klinkowstroem, Merkel), 152. Pozna (misya w katedrze 7— 15

sierpnia, dali j 00. Kamieski, Buchta, Wójcikowski), 153. Pozna (misya w fa-

rze 1—9 maja, 00. Jackowski, Wójcikowski, Azbiewicz), 154. nin, 155. Jaro-

cin (odnowienie misyi), 156. Witkowo, 157. Bobowa kolo Peplina (Prusy), 158.

Biechowo, 159. Zakrzewo (Prusy), 160. Kórnik, 161. Gniezno (misya w kate-

drze), 162. Wrzenia, 163. Tulce, 164. roda, 165. Granowo, 166. Czempi.

1870 r.: 167. Peplin (misya w katedrze 25 czerwca do 4 lipca, 00. Ja-

ckowski, Szczepkowski, Wójcikowski, Adler; dla Niemców 00. Merkel, Peter),

168. Oxywie (Oxhoeft nad Batykiem), 169. Brody (Poznaskie), 170. Kcynia,

171. Szamotuy, 172. Rogono, 173. Szubm, 174. Wgrowiec, 175. Murowana

Golina, 176. Lechlin, 177. Brodnica, 178. Górka duchowna.

1871 r.: 179. Tuczno, 180. Chodzie, 181. Walcz, 182. Pia, 183. Pozna
(w kociele franciszkaskim misya niemiecka), 184. Golub (Prusy), 185. asin
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ctwein 00. Czeowskiego i Perkowskiego. Równoczenie w Warmii
Jezuici prowincyi niemieckiej Ketterer i von Mehlem dali rekolekcye

ksiom w Springbornie, a dla zakonnic Katarzynek w Heilsberdze.

Nastpnych lat przewodniczyli ci Ojcowie i O. Prinz, rekolekcyom

w Briinsbergu i Springbornie. Zato 1856 r., w Ksistwie na we-
zw^anie arcybiskupa Przyluskiego w kurendzie do duchowiestwa
z dnia 10 czerwca t. r. ^) odbyo si 12 seryi rekolekcyi kapan
skich w Poznaniu, Gostyniu i Gnienie, którym przewodniczyh 00.
Praszaowicz i Kuak. Powtarzao si to w latach nastpnych,
zwaszcza odkd na stolicy arcybiskupiej zasiad ks. Ledóchowski,

a w remie stano wielkie kolegium. Dla ksiy Niemców odpra-

wiay si rekolekcye w pensyonacie chopców ks. Jana Komiana
w Poznaniu. W tyme roku 1856, podczas rekolekcyi kapaskich
w Peplinie, w kapUcy seminaryjnej, na zacht O. Burgstahlera z pro-

wincyi niemieckiej, zawizao si stowarzyszenie kapanów w.
Ignacego, Sodalitas Ignatiana, dla odprawiania x'ekolekcyi ksiy,
przynajmniej co drugi rok i urzdzania misyi ludowych ^). Jako
od 22— 26 sierpnia 1858 r. zgromadzio si w Pephnie na niemie-

ckie rekolekcye pod kierunkiem O. Prinza 69 ksiy. Nastpia lat

kilka przerwa, ale znów podjto je i to podwójne, tak np. 1869 r.

O. Mycielski przewodniczy 60 ksiom Polakom, 0. Tyc 33 ksi-
om Niemcom.

Nowy arcybiskup Ledóchowski rozporzdzi 1865 r., aby kle-

rycy w obydwóch seminaryach, z pocztkiem roku szkolnego

odprawiah rekolekcye, pod kierunkiem jednego z Jezuitów; dawaU
je pierwszy raz w padzierniku 1866 roku w Poznaniu O. Kuak,
w Gnienie O. Mycielski.

Od 1860 r. wszed zwyczaj dawania rekolekcyi eskim zgro-

madzeniom; dawali je O. Kuak Urszulankom w Poznaniu, O. Pra-

szaowicz Damom Serca Jezusowego (Sacre CoeurJ w Poznaniu
i ich panienkom na pensyi, 0. Baczyski Suebniczkom w Jaszko-

(Prusy), 186. Wbrzeno (Prusy), 187. obenica (na Kaszubach). 188. Sypniewo,

189. Miasteczko, 190. Nako, 191. Wiele, 192. Mrocza.

1872 r.: 193. Bledzew, 194. Midzyrzecz, 195. Wolsztyn, 196. abiszyn,
197. Opalenica, 198. Pieranie (Prusy), 199. Gniewkowo, 200. Szamotuy, 201.

Jarocin.

') Przegld poznaski. XXII, str. 268.

•) Tygodnik katolicki 1862, str. 163.
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wie. W nastpnych latach powtarzao si to samo. O. Baczyskiego

wydalonego z Prus zastpi O. Wawrzeczka. Ifongregacya Pa w.
Wincentego a Paulo w Poznaniu odprawia pierwszy raz publiczne

rekolekcye 1864 r., potem corocznie.

Rzd pruski do r. 1864, w którym hr. Bismark uchwyci ster

jego, utrudnia, przeszkadza misyom ludowym ile móg, nkajc
proboszczów^ i misyonarzy przesadnem wymaganiem policyjnych

przepisów; mniej si troszczy o rekolekcye w obrbie murów ka-

plicy lub domu odbywanych; czsto nawet nie wiedzia o nich. Bi-

smark noszc w zanadrzu wojn austryack i francuzk, dla wskrze-

szenia dawnej wietnoci Niemiec zdaniem jego konieczn i prze-

forsowaw^szy wbrew oporu sejmu pruskiego, utworzenie wielkiej

i bitnej armii, potrzebowa moralnego poparcia wszystkich obywa-

teli pastwa, wic i katohków i dlatego wpyn na rzd, aby y-
czeniom biskupów i kleru, daniom i aspiracyom wyznaniowym

katolików zadouczyni, uprzedza je nawet. Po zwycizkiej wojnie

z Austry 1866 r. i utworzeniu Pónocnego zwizku z Prusami na

c>;ele, bismarkowski rzd zostawia Kocioowi katoUckiemu wicej

samodzielnoci i swobody, anieli katolicki rzd w Austryi. Z szcze-

gólniejszym respektem obchodzi si z arcybiskupem Ledóchow-

skim, który odrazu zaznaczy miao arcybiskupi sw godno,
i zaj niezalene wobec prezydenta Horna stanowisko. O misyach

i rekolektyach publicznych zawiadamia tylko kaza regency. Wic
te i landraci wykonywaU przepisy policyjne z uprzejm wzgldno-

ci. Jezuici obcokrajowi, okazawszy swe paszporty, otrzymywaU

wolny pobyt, mogli swobodnie odprawia misye w caej prowincyi.

Trwao to do roku po zwyciztwie nad Francy i ogoszeniu ce-

sarstwa niemieckiego w Wersalu, do t. z. Kulturl:ampfu. Jak zwy-

kle. Jezuici pierwsi poszli na wygnanie na podstawie prawa Rze-

szy (Beichsgesetz) 4 lipca i dekretu wykonawczego (AusfUhrungshe-

schlussj zwizkowej Rady 5 lipca 1872 r. *), ale wywiczone przez

nich rekolekcyami duchowiestwo i misyami ludno Ksistwa, sta-

nli jako m jeden w obronie wiary i Kocioa. Na 700 z gór
kapanów, znalazo si tylko 11 zaprzaców, i z tych 6 wrócio do

posuszestwa i zgody z biskupami, a lud zastawia si tak dziel-

nie za wiar, e mstwem swem podtrzymywa sabszych na du-

») Reichs-Gesetzbkitt. Seite 253, 254.
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chu kapanów. Dziki wic wyznawstwu uwizionych biskupów,

dziekanów, ksiy t. z. majowych i staoci kleru i ludu, pitnasto-

lecie KtdurTiampfu zajmuje najpikniejsz kart dziejów Kocioa
katolickiego w Ksistwie poznaskiem i stanowi pierwsz przegran

ksicia Bismarka na caej linii. Ledwo ta walka zagodniaa i sta-

na »umowa « z Stolic w., Jezuici lubo w niej nie objci i po

dawnemu wygnacy, rozpoczli 1885 r. szereg maych misyi po

parafiach pod nazw róacowego lub 40-godzinnego naboestwa.

Dopiero w ostatnich kilku latach, gdy ju nietylko rzd, ale i lu-

dno Niemcy protestanci, w przeszpiegi i donosy si bawic,

wszelki ruch katolicki, dlatego, e polski, dusih, zawieszono prac
misyjn. Wskutek zniesienia §. 2 banicyjnej ustawy 1904 roku. Je-

zuici poddani pruscy mieliby prawo podj j na nowo, gdyby sto-

sunki Niemców do Polaków nie byy tak zaostrzone i rozognione.

Rzd pruski trzyma si wzgldem tych misyonarzy, polityki

cesarza Trajana, który prokonsulowi Phniuszowi kaza chrzecijan

zostawi w pokoju, ale doniesionych kara — i czy nie wiedzia,

czy udawa, e nie wie, do, e z wyjtkiem jednego, któremu

w^skutek pisemnej denuncyacyi przysa dekret banicyjny, gdy ten

ju dawno powróci do Galicyi ^), nie dokucza im, ani wygania,

patrza raczej przez szpary na ich dziaalno.

1) Na rekolekcye panów w Poznaniu w podominikaskim kociele z kocem
marca 1888 r., wcisn si tajny ajent policyjny i doniós dyrektorowi policyi

Nathusiusowi, najprzód ustnie, potem pisemnie, ze obcy ksidz i to Jezuita

z Krakowa miewa konferencye, a tumaczc 4-te przykazanie Boe, powstaje

przeciw konfesyjnym prawom pastwa. Nathusius kaza 8 maja zapyta policy

krakowsk o adres onego Jezuity. Otrzymawszy go, odda spraw regencyi,

która wydaa dekret banicyjny tej treci:

»Der Jesuitenpater Stanislaus Zadzki (sic) aus Krakau wird hierdurch

auf Grund des Reichsgesetzes vom 4 Juli 1872 und des dazu vom Bundesrathe

gefassten Ausfiihrungs-Beschlusses vom 5 Juli 1872 (Reichsgesetzbatt Seite 253

und 254) aus dem Bundesgebiete ausgewiesen. Posen den 15 Juli 1888. Koe-

niglich preusische Regierung, Abtheilung des Tnneren. Himly.

Na drugim arkuszu przypomnienie w formie grzecznej, e na mocy

§. 361, Nr. 2 ustawy karnej (des Strafgesetzbuches), kady z Pastw Rzeszy

wygnany, gdyby bez pozwolenia powróci, karany by moe aresztem (Haft) a
do 6 tygodni. Dekret ten zreszt nie mia adnych nastpstw i nikt z powodu

niego nie dozna najmniejszej przykroci. Nad Renem, któremu Jezuicie zabro-

niono mie odczyt publiczny. O innych sekaturach nie wiem. Ksi Bismark

chepi si w parlamencie, e Jezuici uczszczaj na uniwersytet berliski, a nikt

im nie przeszkadza, ale to byli Niemcy.
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§. 86. Misye i rekolekcye w Galicyi. 1851—1905.

Od pamitnych misyi 0. Antoniewicza po rzezi galicyjskiej

1846 r. upyno lat kilka bez misyi. Ale skoro po rozproszeniu

pozbierali si Jezuici, natychmiast 1854 r., korzystajc z wzgldnej

swobody Kocioa za ministerstwa hr. Thuna, dali t. r. dwie wiel-

kie misye, zaproszeni przez pobonych proboszczów Kaliniewicza

i Serafina, w Jazowcu 00. Czeowski, Ciszek, Kiejnowski; w Odrzy-

koniu 00. Cych i Obrpalski, przy pomocy 00. Kapucynów i Fran-

ciszkanów z Krosna. Trzeci wielk misy w Starejwsi gosili 00.

Cych, Ciszek, Obrpalski i Niedzielski. Czwarta 1855 roku misya

w Czortkowie, na prob i kosztem hr. Tytusowej z Trembiskich

Borkowskiej, a w 2 tygodnie potem 5 tame w ruskiej cerkwi;

6 maa w Jazowcu; 7 chybiona, bo nieprzygotow^ano na ni ludu,

w Chocimierzu. Pracow^ali na nich 00. Czeowski, Ciszek, Wojte-

chowski i Krynicki. W r. 1856 odprawili ci misyonarze i 00. Kiej-

nowski, Obrpalski, Kurowski w dyecezyi Iwow-skiej 5 misyi: w Tu-
stem, Buczaczu, Monasterzyskach, Kopeczycach, LisowTach, tu ko-

sztem dziedzica, zacnego Kaliksta Orowskiego; 6 za w Kalwaryi

Zebrzydowskiej podczas odpustu 15 sierpnia. Nastpny rok dwie

tylko mia wielkie misye: w acucie i Zoczowie, trzy mae: w Sta-

nitkach, odygowicach i Rozdole podczas 40-godzinnego nabo-

estwa w^ kociele 00. Karmelitów; dawali je biaoruscy Jezuici

Perkowski, Obrpalski i Czyhir. W roku 1858 tylko w Zoczowie

i Rozdole mae misye. Niema te wielkich misyi w latach nastp-

nych, bo gówne siy misyonarskie zatrudnione w Ksistwie po-

znaskiem.

Dopiero wydalony stamtd przez rzd pruski O. Baczyski

podnosi wtek prac misyjnych w Galicyi i ju 1862 r. napotykamy

3 misye: w Bice szlacheckiej, Narolu i Zotnikach; pracuj na nich

00. Czeowski, Wojtechowski i Baczyski; w nastpnych dwóch

latach tene O. Baczyski z nowicyuszem O. Jackowskim, daj mae
misye w Baowej, Niebylcu, Gwonicy, Starejwsi, Zarszynie, w Brzo-



818

zowie, Wesoej, Sanoku, Zoczowie, Przysietnicy. 00. Czyhir i Woj-

techowski w Bice szlacheckiej, dokd, dziki gorliwoci proboszcza

Antoniego Stakowskiego, a hojnoci kolatorki hr. Gaboga, co rok

zjedah Jezuici lwowscy z kazaniami. Wielkie misye odbyy si

1864 r. w Jezierzanach, staraniem kolatorki hr. Zofii z hr. Dziedu-

szyckich Makowskiej, Czyszkach staraniem proboszcza Franciszka-

nina Macka i Winnikach; kazaU na nich 00. Kamieski, Wojte-

chowski, Czeowski, Jackowski. Nastpnego roku w maju wielka

misya w Starejwsi, ka 00. Szczepkowski, Baczyski, Biehl i Ja-

ckowski. Takie misye w Wynianach, Ghnianach i ótacach, na

których pracuj 00. Czyhir, Wojtechowski i Biehl; mae misye

w ubienku, Mrowli, Wesoej i Rzeszowie, gdzie apostoowa sam jeden

0. Jackowski. W r. 1866 w hpcu tylko jedna wielka misya w Be-
zie, dawaU j 00. Praszaowicz, Wojtechowski, Ciszek i Rogalski.

Ingres swój do Krakowa uwietnili Jezuici wielk misy w ko-

ciele Panny Maryi w listopadzie 1867 r.; kazania mówih 00. Ka-

mieski, Czeowski, Praszaowicz i Peterek. Ci sami, oprócz 0. Ka-

mieskiego, odprawiU wielk misy w Stanitkach. Trzeci w tyme
roku misy w Krasiczynie w wrzeniu daj 00. Baczyski, Jackow-

ski i Rogalski.

I znów przez lat kilka przerwa w misyach, tylko O. Baczy-
ski od 13 maja do 15 czerwca 1869 roku towarzyszy biskupowi

Hirschlerowi na wizycie pasterskiej jako jego kaznodzieja, a w Be-
zie dah wielk misy na cmentarzu » zameczek « przy kociele

N. M. P., w którym niegdy (w XIV wieku) przechowyw^a si obraz

Matki Boskiej Czstochowskiej, 00. Baczyski, Wojtechowski, Ci-

szek i Tychowski. Wielk misy w Bielinach, dyecezyi przemyskiej,

odprawiU od 1—8 padziernika 1871 r. 00. Czeowski, Praszao-

wicz, Baczyski i dwie mae w Ulanowie i Dbrowicy. W nastp-

nym 1872 roku dano w czerwcu dwie wielkie misye w Szebniach

i Gogolowie; mae misye w Niebylcu, Tarnowcu, Pruchniku, Iwo-

niczu; pracowali na nich 00. Baczyski, Ciszek, Makowski, Stoja-

owski, Przytocki.

Z wydaleniem Jezuitów misyonarzy z Prus 1872 r. i obj-
ciem rektorstwa O. Jackowskiego w Starejwsi, rozpoczyna si nowa
najwietniejsza era dla misyi i rekolekcyi w GaUcyi. Zaraz 1873 r.

poznascy misyonarze, Mycielski, Adler, Sebastyaski pracowali

obok dawnych galicyjskich na wielkich misyach w Oleszycach, Sie-
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miechowie, Krocienku (w czerwcu), Ulanowie i Bielinach na po-

graniczu Królestwa, Majdanie, TarnowTu (w czerwcu); na maych
misyach w Samborze, Strzyowie, Krocienku (w hstopadzie), Tar-

nowcu (w grudniu).

Byo wic si misyonarskich dosy, ale naleao je zorganizo-

wa, tchn w nie oywczego ducha, a przedewszystkiem pouczy,

przekona o potrzebie i wielkich poytkach misyi kler parafialny,

proboszczów i biskupów samych, w józefinizmie zdawna wycho-

wanych, aby nietylko na misye zezwalali i je przyjmowali, ale sami

o nie prosili i nie aowali fatygi i grosza. Dotd bowiem, misye

odbyway si za namow i prawie naleganiem Jezuitów, ofiarnoci

ich dobrodziejek, pa zacnych, jak Tytusowa Borkowska, Sadow-

ska, Matkowska, Caboga i t. d., czasem, acz rzadko i proboszczów

gorliwszych a zamoniejszych jak Kaliniewicz w Jazow^cu, albo

ksiy ssiadów w sanockim i jasielskim cyrkule, którzy przez

styczno z Jezuitami i za ich zacht misye w swych parafiach

urzdzali. Ksia biskupi zachowah si wobec misyi biernie, nie

ganili, ale i nie zalecali ich klerowi swemu. Nie byo wic cigo-

ci w misyach, ani adu i systemu. Sporadycznie na rónych pun-

ktach Galicyi odbyo si w cigu lat dwudziestu (1853—1873 r.)

wielkich misyi prawie 40, mniejszych 30, to zbyt mao na 4 dye-

cezye i tak dugi przecig czasu. Ale jak i czem trafi do ogóu

duchowiestwa, aby je o wanoci misyi przekona? Rekolekcyami

dyecezyalnymi kleru. Niestety w Galicyi, jak w caej Austryi, reko-

lekcye ksiy znane byy jako »kara«, tak je te pojmowali biskupi,

i niemao zayli trudu ich kanclerze, aby uzyska pozwolenie na

pierw^sze rekolekcye dyecezyalne.

Wprawdzie 1852 i 1853 r. udao si O. Cychowi, mieszkaj-

cemu w Odrzykoniu u witobliwego proboszcza Serafina, nakoni
kilku ksiy ssiadów do odprawienia wspólnych rekolekcyi w kla-

sztorze franciszkaskim w Kronie, ale to byy prywatne tylko

i z wyjazdem O. Cycha ustay na lat kilkanacie. Dopiero w lu-

tym 1870 roku, zdoa bawicy chwilowo w Starejwsi prowincya

Szczepkowski, zebra 30 ksiy z kilku najbliszych dekanatów na

rekolekcye w Kronie i otrzyma na nie, za porednictwem ks. kan-

clerza obosa, bogosawiestwo biskupa przemyskiego Hirschlera.

W nastpnym roku O. Henryk Jackowski , dokaza wicej,

bo na dwóch seryach w Kronie i Bieczu mia ju 59 ksiy.
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W r. 1872 rekolekcye ksiy odbyy si w Jarosawiu, Przemylu,

Kronie, Starejwsi, Bieczu i Ulanowie, ale przy sabym udziale

i Av jednej tylko dyecezyi przemyskiej. Sowem szo to oporem,

jakby z kamienia; józefiskie uprzedzenia do rekolekcyi tkwiy je-

szcze silnie. Có robi 0. Jackowski ? Oto czyni lub do w. Fran-

ciszka Ksawerego. Obraz tego apostoa Indyi, askami synny, okryty

wotami i srebrn sukni jania niegdy w otarzu bocznej, pou-

dniowej kaplicy w starowiejskim 00. Paulinów kociele. Podczas

kasaty tych zakonników 1784 roku, rzd zabra srebra kocielne

i wota take z otarza w. Ksawerego. Przy odrywaniu srebrnej

sukienki, nadwerono sam obraz i dlatego chciano go zdj i rzu-

ci do skarbca. Ale obraz ruszy si z miejsca nie da i wypuci
wyrany gos: » czekam tu na braci moich «. Opowiada t legend,

któr sysza od dziadka swego ex-Pauhna, O. Iwo Czeowski na

rekreacyi wieczornej Jezuitów w kolegium starowiejskim 1873 r.

Na to powie 0. Jackowski. » Zgoda Ojcowie, skoro ten aposto In-

dyi czeka tu na nas i doczeka si, to chce zapewne, abymy po-

szU jego ladem. lubuj srebrn sukni na obraz jego i srebrn

opraw na relikwi jego (koronka, któr za ycia uywa), jeeK

uprosi nam u Boga, zaprowadzenit) w Galicyi rekolekcyj dyece-

zyalnych dla ksiy, a rozpowszechnienie misyi dla ludu« *). I uprosi.

Oto z natchnienia O. Jackowskiego, a przy pomocy praata

Henryka Skrzyskiego i ks. kanclerza przemyskiego obosa, zawi-
zaa si na wzór Sodalitatis Ignatianae w Peplinie, Sodalitas boni

Fastoris, zwizek ksiy » dobrego Pasterza «, w tym celu, aby czon-

kowie jego, przynajmniej co dwa lata odprawiaU rekolekcye wspólne,

pomagaU w suchaniu spowiedzi na misyach, one u siebie urz-
dzali i przyczyniali si do pokrycia kosztów misyi i rekolekcyi ro-

czn wkadk (proboszczowie po 4 zr., wikaryusze po 2 zr.). Biskup

Hirschler obj protektorat stowarzyszenia, które zrazu 50, wnet

100 liczyo czonków, a pierwsi byU kanonicy katedralni. Wkrótce

nadchodzi do rektora Jackowskiego hst ks. kanclerza obosa, za-

praszajcy na danie rekolekcyi dyecezyalnych w samym Przemy-

lu; uczestniczy w nich take kapitua. Wnet potem takie reko-

lekcye w Kronie w klasztorze 00. Kapucynów; podczas wielkiego

postu 1873 r. w kolegium starowiejskiem i w Bieczu u 00. Refor-

») Annuae Litterae Col. Staravies. a, 1373.
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matów *), w Rozwadowie u 00. Kapucynów, w Rzeszowie u 00.

Rernardynów, w acucie u Jezuitów. Pky lody, 150—200 ksiy
przemyskich odprawia corocznie rekolekcye. Poleca im to usilnie

biskup Solecki, a biskup Pelczar wyda 1902 roku rozporzdzenie,

aby kady z ksiy przynajmniej co dwa lata i to pod kierunkiem

Jezuitów wiczenia duchowne odprawi.

Za przykadem przemyskiej, posza dyecezya tarnowska, 111

ksiy i 3 kleryków zebrao si 1—5 wrzenia 1874 r. w semina-

ryum tarnowskiem na » pierwsze « rekolekcye dyecezyalne, przewo-

dniczyli im 00. Mycielski i Wójcikowski. Pius IX hrevem 7 listo-

pada 1874 r. dzikowa biskupowi Pukalskiemu za tak pikny po-

cztek i udzieli swego bogosawiestwa. W nastpnym roku od

21— 24 wrzenia odprawio 93 ksiy w teme seminaryum reko-

lekcye pod przewodem 00. Mycielskiego i Jackowskiego. Komunii

wspólnej udzieli w katedrze biskup Pukalski, a przemówi na po-

egnanie przelicznie praat Król na tekst: »Rd wierny, a do

mierci, a dam ci wieniec ywota*. (Apok. 2. 10). I znów 1876 r.

od 19 — 21 wrzenia pod kierunkiem tycie dwóch Ojców i w teme
seminaryum rekolekcye 43 ksiy.

W lwowskiej archidyecezyi rozpoczto od rekolekcyi kleryków

w seminaryum 1873 r. Dawa je dotd, wedug józefiskich prze-

pisów, ksidz spirytualny czyli spowiednik seminaryum, czytajc ze

skryptu przez pó godziny pobon jak rozpraw, przez 3 dni po

dwa razy dziennie. Ks. Tomasz Stakowski zostawszy spowiedni-

kiem, czu niedostateczno takich rekolekcyi i prosi ju 1872 r.

arcybiskupa Wierzchlejskiego, aby pozwoli wezwa na nie Jezui-

tów. Arcybiskup na to: » wielkie s jeszcze uprzedzenia do Jezui-

tów, na pocztek lepiej zaprosi ksiy Misyonarzy«. Zaproszono

ks. Kiedrowskiego, ale na nastpny rok, arcybiskup zgodzi si na

Jezuitów Wójcikowskiego i Stanisawa Zaleskiego, i odtd Je-

zuici przewodnicz rekolekcyom kleryków lwowskich. Co wicej,

w tym jeszcze roku 8 sierpnia wyda arcybiskup list pasterski do

duchowiestwa, w którym wspomniawszy, e ju . p. arcybiskup

Pisztek pragn zaprowadzi rekolekcye dyecezyalne 1845 r., sam

im przewodniczy, e w wszystkich prawie krajach katolickich, one

*) Tam 0(1 1873 r. rcgiilarnio co dwa lub trzy lata w jesieni, staraniom

gównie ks. dziekana Krementowskiego.
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ju oddawna s w zwyczaju, zachca i wzywa kler swój do od-

prawienia rekolekcyi razem z nim w wrzeniu tego roku w semi-

naryum kleryków pod przewodnictwem azarzysty 0. Kiedrow-

skiego i ks. spirytualnego Tomasza Stakowskiego. Dla cholery re-

kolekcye te nie przyszy do skutku. Wic znów 25 lipca 1874 r.

wezwa arcybii^kup swój kler do odprawienia rekolekcyi we Lwo-

wie i Stanisawowie pod kierunkiem 00. azarzystów, w Tarno-

polu i GzerniowTach (niemieckie) 00. Jezuitów. Jako zjechao na

te rekolekcye 262 kapanów. Uradowany tem arcybiskup podziko-

wa im za gorliwo w licie pasterskim 31 padziernika 1874 r.

i objawi yczenie, aby odtd podobne rekolekcye co rok si odby-

way. Stao si yczeniu jego zadosy i corocznie rekolekeyom we

Lwowie, Tarnopolu i Czerniowcach, czasem w Gwodcu, Rawie,

Bezie przewodniczyh Jezuici: Szczepkowski, Zaski, Wójcikowski

i t. d. Z czasem jednak ostyg zapa, byli nawet, którzy ostenta-

cyjnie w^strzymywali si od udziau w rekolekcyach, wic arcybi-

skup Morawski w Ucie pasterskim 1 lipca 1885 r. rozkaza: »nie-

tylko wam je polecam, ale wyranie wymagam, aby kady z was...

przynajmniej raz na trzy lata, odprawi rekolekcye bd wspólnie,

bd osobno « i wykaza si wiadectwem rektora lub superiora Je-

zuitów czy azarzystów przed dziekanem ^).

Na tych to zebraniach rekolekcyjnych, oprócz odnowienia du-

cha kapaskiego, wyaniay si projekta zbawienne dla podniesie-

nia ducha gorliwoci po parafiach, jak np. zaprowadzenie niemal

powszechne czci i bractwa Serca Jezusowego, albo jeszcze donio-

lejsze » Stowarzyszenie ksiy Dobrego Pasterza « w archidyecezyi

lwowskiej podczas rekolekcyi 1879 r., i trzecie pod wezwaniem w.
Józefa w dyecezyi tarnowskiej podczas rekolekcyi ksiy w semi-

naryum od 22—25 wrzenia 1881 r., na zacht przewodniczcego

O. Stanisawa Zaleskiego, a przy dzielnej pomocy kanonika i kan-

clerza Stanisawa Walczyskiego. Ksia ci, byo ich 81, stanli

gromadnie przed biskupem Pukalskim, proszc o pozwolenie i bo-

gosawiestwo, i otrzymawszy je, statuta swe podaH do zatwier-

dzenia c. k. Namiestnictwu. A gdy jeszcze biskup tarnowski obos
kurend 10 padziernika 1886 r. »obowiza kadego z kapanów
dyecezyalnych, z wyjtkiem zakonników, do odprawiania co drugi

*) Zbiór kurrend i listów pasterskich w konsystorzu lwowskim.
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rok wicze duchownych wspólnych, które si odbywa bd pod

przewodnictwem kapanów Towarzystwa Jezusowego co rok w Tar-

nowie, Nowym Sczu, w Szczerzycu albo Zakliczynie*, rekolekcye

ksiy stay si w Galicyi zwyczajem arcyzbawiennym, zachowy-

wanym dotd.

Na wzór dyecezyalnych, urzdzi rektor Jackowski z okazyi

jubileuszu 1875 r. w kolegium starowiejskiem, pierwsze rekolekcye

dla obywateli ziemskich, szlachty, któr listownie lub ustnie o celu

i znaczeniu tych pobonych wicze poinformowa, a potem sam
im przew^odniczy. W nastpnym roku odbyy si dwie serye takich

rekolekcyi w teme kolegium, a trzecie dla pa obywatelek wiej-

skich w domu Sióstr Suebniczek; pierwszym przewodniczy O. St.

Zaski, drugim O. Mycielski. Powtarzay si te pobone zebrania

w Starejwsi niemal co rok w wielkim pocie. Osaby troch,

zwaszcza panów, w dalszych latach, ale odyy i ugruntow^ay si

na dobre po zaoeniu sodalicyi maryaskiej 1892 r.

W Tarnopolu rektor Morawski urzdzi 1881 r. pierwsze re-

kolekcye dla panów i pa w kapHcy konwiktowej z wielkim po-

ytkiem, bo 56 panów, 70 pa przystpio do wspólnej komunii

w. wielkanocnej. Drugie takie rekolekcye, za staraniem towarzy-

stwa ksiy w. Józefa, odbyy si w Tarnowie 1883 r., 82 panów

i 200 pa przyjo sakramenta w. Trzecie w Rzeszowie, a dalej

w Stryju, Samborze, Jarosawiu, Przemylu, Sczu, Bochni, Brzea-

nach, Zoczowie, Sanoku, nawet w mniejszych miastach, jak Dbica,

Nisko, Podhajce, przyjy si te rekolekcye i powtarzaj si niemal

corocznie. Na tych to rekolekcyach zawizay si konferencye Win-

centego a Paulo w^ Rzeszowie, Jarosawiu i indziej i róne insty-

tucye dobroczynne. Przewodniczyli tym rekolekcyom 00. Zaski,

Mrowiski, Baudiss Klemens, Jackowski, Mellin i t. d.

Nie wspominam o rekolekcyach w klasztorach i zgromadze-

niach pobonych. Zdawien dawna odprawiay je pod kierunkiem

Jezuitów PP. Benedyktynki w Stanitkach, PP. Klaryski w Starym

Sczu, Sercanki i ich uczennice i Siostry Opatrznoci od 1858 r.

we Lwowie, Suebniczki w Starejwsi i indziej od 1865 roku co-

rocznie. Dopiero 1874 r. ruszyy si inne zakony najprzód w Kra-

kowie: PP. Prezentki, Dominikanki i Duchaczki, 1875 roku Siostry

Felicyanki, 1876 r. PP. Urszulanki i ich uczennice, PP. Bernardynki,

Franciszkanki i Karmelitanki; 1877 r. Matki Miosierdzia i ich po-

JE2UICI W PtKCfi. Y, 53
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kiitnice; 1881 roku PP. Urszulanki w Tarnowie i ich uczennice;

1882 r. Sakramentki i ich uczennice, Benedyktynki aciskie i or-

miaskie we Lwowie; 1884 r. Siostry Nazaretanki, 1891 r. PP. Nor-

bertanki na Zwierzycu. Zasmakowawszy sol-ie w tych wiczeniach

duchownych prosiy o nie kadego roku. Ale czyniy to take m-
skie klasztory: Cystersom w Szczerzycu dawa rekolekcye O. Cie-

chanowiecki ju 1855 r. Kanonikom w. Augustyna (u Boego Ciaa)

na Kazimierzu O. Baczyski 1863 r., odtd powtarzao si to co-

rocznie. Kameduom na Bielanach 1874 r. 00. Mycielki i Langer,

1883 r. 0. Zaski; Fihpinom O. Mycielki 1876 r.; Cystersom w Mo-

gile 0. Zaski 1882 r.. Bernardynom (klerykom) we Lwowie O. Ka-

mieski 1884 r., Bernardynom w Krakowie O. Zaski i t. d.

Nie zapomniano i o modziey szkolnej. Pocztek day pen-

syonaty klasztorne, a dalej szkoy pubhczne eskie PP. Benedykty-

nek aciskich i ormiaskich i dwa pensyonaty prywatne we Lwo-

wie 1879 r. i mae seminaryum chopców studentów gimnazyal-

nych w tyme roku. Pow^oh ksia katecheci rónych szkó zaczU

zaprasza Jezuitów na dawanie rekolekcyi modziey. Rada szkolna

krajowa wymagaa od tych Jezuitów egzaminu na katechet, wic
si o nie postarali 00. Jackowski, Zaski i jeszcze kilku. Wnet

jednak odstpia Rada od tego warunku i od 1895 r. Jezuici bez

przeszkody, zawezwani przez ksiy katechetów, wyrczaj ich

w rekolekcyach szkolnych.

Dla akademickiej i wyszych szkó modziey urzdzi pierw-

sze rekolekcye »za biletami* superior Zaski w kociele w. Bar-

bary w pocie 1886 r. Powtarzao si to przez szereg lat z dosy

pomylnym skutkiem w Krakowie i we Lwowie. Tam 0. Herrmann

dawa rekolekcye niemieckie nawet panom oficerom armii austryac-

kiej, a 0. Wróblewski podoficerom po polsku. Oficerskie rekolekcye

odbyy si w pocie 1900 i 1901 r. take w miastach garnizono-

wych, dawa je tene O. Herrmann, ale ministerstwo wojny oka-

zao si im przeciwne, i biskup polowy Bielopotoczky kaza je za-

niecha.

Pobone stowarzyszenia w Krakowie, Lwowie i indziej, jak

konferencye mzkie i eskie w. Wincentego a Paulo, kongregacye

> Dzieci Maryi « pa i nauczycielek, sodalicye maryaskie panów

i akademików, kongregacye: kupców, czeladzi rzemielniczej kato-

lickiej, robotników katolickich, sug w. Zyty, zaprowadziy u sie-
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bie jako zwyczajowe prawo, coroczne rekolekcye pod kierunkiem

Jezuitów\

Rekolekcye ludowe przez kilka tygodni, dla kadego stanu

osobno, odprawili pierwszy raz w Starejwsi 1881 r. w pocie 00.

Szczepkowski, Adler i Zozel; potem w Lutzy, Domaradzu, wi-
canach; 1882 roku w Brzozowie, Szebniach, Trzeniowie, Wesoej;

1883 r. w Klimkówce i Warzycach i t. d. Z przemyskiej dyecezyi

przeszy do innych; dawali je zazwyczaj misyonarze, zwaszcza 0.

Ciszek.

Równoczenie dziki stowarzyszeniom ksiy » Dobrego Pa-

sterza « i »w. Józefa*, misye ludowe rozwiny si na wielk skal

w przemyskiej najprzód dyecezyi, potem w innych. Prowincya

Kautny utworzy 1874 r. grup misyonarzy w kolegium starowiej-

skiem. Ci przy pomocy innych Ojców odprawiU 1874 r. wielkich

misyi 15, a kilka maych czyU rekolekcyi ludowych, r. 1875 mi-

syi 11, rekolekcyi ludowych 6 i t. d.

Wspania bya misya w Rzeszowie od 15—25 maja 1875 r.,

na ce pod klasztorem 00. Bernardynów; 7 misyonarzy, midzy
nimi rektor Jackowski i rektor krakowski Praszaowicz, gosio

sowo Boe na polu, 6 razy dziennie, wieczorem za w kociele

farnym dla intehgencyi miewa jeden z nich konferency; 40 ksiy
zasiadao w konfesyonaach, wysuchah 15.000 spowiedzi; tumy
ludu dochodziy od 10—30 tysicy. Take w roku 1877 odprawiono

12 misyi, niektóre na Rusi. Poniewa w wielu miejscach ruscy pa-

rochowie przeszkadzali wprost misyom, ju to zakazujc swoim

bra w nich udzia, ju to urzdzajc na czas misyi dowolne uro-

czystoci i naboestwa w swych cerkwiach, ju to wydzwaniajc

w w^szystkie dzwony w cerkwi, gdy misyonarz kaza na ambonie,

dlatego metropolita Rusi Józef Sembratowicz, na prob superiora

misyi O. Baczyskiego, wystosowa 1877 r. okólnik polecajcy ru-

skiemu klerowi, aby wszelk pomoc dawa misyonarzom. Jako za-

raz na misyi w Kotowie, ksia ruscy nietylko nie przeszkadzaH,

ale suchali spowiedzi i celebrowali w swym obrzdku w miej

zgodzie z aciskim klerem.

wity Franciszek Ksawery otrzyma srebrn ex-voto sukni

i srebrny relikwiarz *).

») Lit. annuae Col. Starav. a. 1873—1877.

53^
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Z licznych misyi na Rusi, najdoniolejsz bya t. zw. misya

podolska od 3 lutego do 26 kwietnia 1882 roku. Powód daa wie
Hniliczki, w powiecie zbarazkim, filia parafii w Hnilicach, która

przez duszy czas obrabiana przez ruskich ksiy Naumowicza

w Skalacie, Kacza w Szelpakach i Carkowskiego w Nowem Siole,

oddanych Rosyi i schizmie moskalofilów, wniosa dnia 24 grudnia

1881 r. do starostwa zbarazkiego, a 5 stycznia 1882 r. do konsy-

storza metropohtalnego owiadczenie, e opuszcza uni, a przecho-

dzi na prawosawie. Chop Szpunder za pienidze poyczone, czy

darowane od ks. Naumowicza, kupi od yda folwark, przeznacza-

jc go na probostwo dla popa, po którego pojechaH chopi inni do

Gzerniowiec, fihalna za cerkiew unicka zamienion by miaa na

prawosawn. Opar si temu starosta zbarazki Karol Kancki i do-

niós o » sprawie hninckiej« do namiestnika hr. Alfreda Potockiego.

Niestety, nie by to oderwany wypadek; cay cypel Gahcyi od Tar-

nopola ku granicy rosyjskiej z gruntu by podminowany agitacy

rosyjsk za pienidze z petersburskiego komitetu wszechsowia-

skiego dostarczone. Nawet Polacy z aciskiej parafii zbarazkiej

i skaackiej, pomieszani z onymi Rusinami w 47 wsiach, daU si

sysze z tem, e przejd na schizm, jeeh wicej kocioów

i ksiy rzd i biskupi im nie dadz. Konsystorz metropolitalny

wyznaczy 29—31 stycznia 1882 r. komisy, ksiy Kacza, Mali-

szewskiego (znanych z nienawici do Lachów) i Hieronima Koste-

ckiego parocha, aby zbadaa na miejscu spraw. Zamiarem jej byo

stumi jej rozgos i wywoa pozorn i tymczasow retraktacy,

czego te dokazaa, nie leczy rany, ale zalepi plastrem. Hnihcza-

nie cofnli 11 stycznia podanie z 4 stycznia owiadczajc: »my na

teraz pozostaniemy w unii, pod warunkiem, aby nam dano oso-

bnego plebana « — i dano im 25 grudnia t. r. Zato syn ks. Nau-

mowicza, Wodzimierz, suchacz filozofii w Wiedniu, agitator ruso-

filski, 27 stycznia » powróci na ono praojczystego prawosawia «,

jak donosi ruski lwowski dziennik Sowo- a niebaw^em wyjecha na

zawsze do Rosyi.

Prowincya Jackowski, dowiedziawszy si z dzienników i listów

rektora tarnopolskiego Morawskiego i O. Raczyskiego o wypadku,

przyby do Tarnopola, i po naradzie z nimi, postanowi powikszy
liczb misyonarzy, i przez zim urzdzi szereg katechizacyi i nauk,

na wiosn za i lato szereg wielkich misyi w podminowanych agi-
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tacy schizmatyck powiatach. W tym celu superior misyi 0. Ba-

czyski uda si listownie 17 stycznia 1882 roku do arcybiskupa

Wierzchlejskiego i do metropolity Józefa Sembratowicza, proszc

o potrzebne pozwolenia i o zachcenie ruskiego kleru, aby z lu-

dem w misyach uczestniczy. Otrzymawszy jedno i drugie, wniós

20 stycznia wprost do namiestnika Alfreda Potockiego prob »aby

w. c. k. Namiestnictwo przez urzdy powiatowe wójtów odpowie-

dnich gmin o katechizmowych naboestwach zawiadomi i przeto

wszelkim niecnym agitacyom, jeeliby si jakie wydarzy mogy,

zapobiedz raczyo «. Prosi o to samo prowincya i otrzyma z pre-

zydyum namiestnictwa odpowied z dnia 27 stycznia, e starosto-

wie w Tarnopolu, Zbarau, Skalacie, Trembowli, Husiatynie, Bor-

szczowie, Czortkowie i Zaleszczykach, otrzymaU w^ezwanie, » aeby

uyczyU w danych razach wszelkiej pomocy czonkom Towarzy-

stwa Jezusowego do odprawienia misyi, oraz aeby czuwali nad

zachowaniem spokoju i porzdku pubUcznego, podczas czynnoci

misyjnych «.

Misyonarzy byo 8: superior Baczyski, Tychowski, obydwaj

rodowici Rusini, Sebastyaski, Makowski, Szajna, Janik Teodor,

Dbrowski, Skalski. Tym da prowincya d. 26 stycznia instrukcy

w 10 punktach, zalecajc usilnie, aby stojc na gruncie » podtrzy-

mania wiary katohckiej i rozmnoenia pobonoci «, nie tykah z am-

bony i w rozmowie » kwesty i narodowych i politycznych «, aby ostro-

ni w mowie, grzeczni i uprzejmi byli w obejciu z ruskimi ksi-

mi, bez rónicy, do jakiej partyi nale i ich rodzinami; aby ksiy
obydwóch obrzdków starali si zbliy do siebie, w katechizacyach

za, aby jasno tumaczyli jedno wiary, uni Cerkwi z Kocioem,

pomimo rónicy obrzdkowej i t. d.

Jako dnia 3 lutego rozpoczto w imi Boe prac katechi-

zacyjn w nowym kociele w Podwooczyskach dla acinników, ale

i dla Rusinów, 5 lutego w Kaczanówce, 6 lutego w Orzechowcu,

13 lutego w Janowce, 27 lutego do 2 marca w Koszlakach, nauki

misyjne w 10 jeszcze parafiach aciskich, a do dnia 26 kwietnia.

Ksia ruscy zawezwani przez metropolit, zaproszeni przez aci-

skich proboszczów, troch take przeraeni uwizieniem wójta

Szpundera i 4 gównych agitatorów i wytoczeniem im we Lwowie

procesu, brali udzia i dopomagali misyonarzom w pracy, a lud

ruski, nie baamucony ju przez nikogo, z ochot garn si do
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katechizacyi i nauk i rozrzewniony, z podniesion do góry prawic

wyznawa i przyrzeka, e w wierze witej, katolickiej, on i jego

dzieci y i umiera pragn. cisk do konfesyonau taki, e we-

zwano do pomocy O. Baudissa Klemensa superiora z Scza. Nie-

którzy ruscy proboszczowie, jak i sam ks. Harasimowicz proboszcz

z Hnilic i Hniliczek, zapraszali misyonarzy z prac do swych

cerkwi.

Przygotowawszy przez katechizacye i nauki ludno, dali mi-

syonarze Baczyski, Tychowski, Obmiski, Sebastyaski, Szajna,

Janik, Ciszek, Dbrowski, Makowski, wnet po Wielkiejnocy od dnia

22 kwietnia do koca sierpnia w tych samych stronach 10 wiel-

kich misyi ludowych. UczestniczyU w nich gorliwie Rusini; schizma-

tyckiej propagandzie pooona do czasu tama; wystpiy te prze-

ciw niej, z poUtycznych powodów, starostwa i sdy ^), a wreszcie

nowy metropohta Sylwester Sembratowicz.

Dzieo wielkich i mniejszych misyi (rekolekcyi ludowych), nie

ustaje, owszem rozwija si z kadym lat dziesitkiem. W r. 1887

dano ich 39; r. 1897 odprawiono misyi i rekolekcyi 45; r. 1904

w Gahcyi, Spiu, Szlsku, Bukowinie 65; w ostatnim 1905 roku

a 75.

Godni wspomnienia robotnicy na tem niwie Paskiem. W la-

tach 1874— 1885 grono ich skadah: 00. Baczyski, Ciszek, Seba-

styaski. Pomagah im 00. Adler, Makowski, Wójcikowski, Lasocki,

^) Dnia 18 czerwca 1882 r. rozpocza si we Lwowie rozprawa sdowa
przeciw 11 Rusinom obwinionym o zbrodni zaburzenia publicznej spokojnoci.

Byli to: radca rzdowy Adolf Dobrjaski, córka jego zamna Hrabrowa, syn

jego Mirosaw Dobrjaski, tyle gony potem z przeladowania unitów chem-

skich, urzdnik do osobnych porucze jeneraa-gubernatora Hurki, ks. Ogonow-

ski, Izydor Trembicki, Apolon Nycza], ks. Jan Naumowicz, syn jego Wodzi-

mierz suchacz filozofii w Wiedniu, Benedykt Poszczaski redaktor »Sowa«,

Marków, redaktor »Rusi«, Szpunder wójt Hniliczek, Zauski, mieszczanin z Zba-

raa. Dnia 30 lipca uznani winnymi i skazani na zwyke wizienie: Ks. Jan

Naumowicz na 8 miesicy, redaktor Poszczaski na 5 miesicy, wójt Szpunder

i Zauski, obydwa] na 3 miesice, (»Czas« 13 czerwca do 30 lipca 1882 r.).

Zbyt pobaliwy a uparty metropolita Sembratowicz, zmuszony przez rzd
i papiea zoy sw godno, zamieszka w Rzymie; bratanek jego Józef, zo-

sta metropolit, a nawet kardynaem i przykróci troch agitacye rusofilskie, za

to gow podniosy partye narodowców i Ukraiców, wrogie Lachom jeszcze

w wyszym stopniu jak rusofile.
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Teodor Janik, Obmiski i inni. Druga grupa misyonarzy 00. Ty-

chowski, Szajna, Pukasz, Dbrowski, Marszaowicz, Gobek, Ki-

ciski, Zosel, Wróblewski. Trzecia grupa: 00. Kuryowicz, Wilcz-

kiewicz , Waszyca , Gruszczyski, Bisztyga, Pustkowski, Sikorski.

Dla Niemców i Czechów: 00. Skalski, Eberhard, Wagner, Chry-

styan, Kraupa, Beigert, Herrmann, Lipk. Dla Rusinów: 00. Ty-

chowski, Sebastyaski, Wojciech Baudiss, Wasilewski ^).

§. 87. Misye na Bukowinie. — Misye O. Jackowskiego

na Podlasiu. 1877. — Misye O. Czermiskiego na pou-

dniowym Wschodzie. — Misye zamorskie.

Impuls dany przez 0. Jackowskiego rekolekcyom kleru i mi-

syom ludowym nie usta za powtórnego rektorstwa O. Szczepkow-

skiego, owszem rozwija si, potnia z kadym rokiem.

Kolej teraz przysza na Bukowin, schizmatykami, popow-

cami, lutrami i kalwinami gsto zasian, wic te i Polacy i Ru-

sini unici, tak co do wiary jak i obyczajów zapuszczeni bardzo,

zwaszcza, e po ustpieniu Jezuitów z 5 stacyi misyjnych, brako-

wao im ksiy. Tych najprzód odwieyli na duchu rekolekcyami

w Czerniowcach 1877 r. O. Merkel, 1878 r. 00. Mycielski i Ba-

czyski i zachcali do urzdzenia wielkiej misyi polsko-niemieckiej

najprzód w stolicy Bukowiny, w Czerniowcach 1879 roku, potem

w Serecie, Gurahumorze, Jakobenach, Luisenthalu i Pojanie-Mikuli

w górach *).

Najopakaszy jednak by stan wgierskich parafii w póno-

cnej Bukowinie nad rzek Suczaw: Andrasfalva, Istensegitz, Jo-

seffalva, Hadikfalva, nietylko dlatego, e katolicy rozrzuceni po

*) Catalogi breves.

*) W Czerniowcach podejmowa misyonarzy proboszcz ormiaski, praat

Mitulski. 00. Baczyski, Sebastyaski, Wójcikowski mówili polskie kazania

w kociele ormiaskim. 00. Eberhard i sprowadzony z Wiednia Maksymilian

Klinkowstroem w farze. Ten wymow swoj cign i poruszy ca inteligen-

cy niemieck miasta, bez rónicy wyzna; pokochano go, fotografi jego ku-

powano, rozrywano sobie.

Na piciu innych misyach pracowali 00. Adler, Wójcikowski i Eberhard

dla Niemców.



830

kilku i kilkunastu górskich wioskach, otoczeni trzy razy tak wielk

liczb schizmatyków, a take kalwinów, popowców, ale e trudno

byo o porzdnych ksiy wgierskich. Prowincya Mycielski wiele

zay trudu, zanim mu si udao misye uorganizowa, bo i pro-

boszczowie z wyjtkiem ks. Juszczaka z Hadikfalvy, gdzie parafia

(4.000 dusz) jednolita, przeciwni im byh, a proboszcz z Josef!alvy

Drubacki wrcz odmówi, i obmyle trzeba byo koszta na nie,

a nadto sprowadzi dwóch Jezuitów wgierskich: Jana Schlicka

z Tyrnawy, Ferdynanda Szigetha z Kaloczy, trzecim bowiem by
O. Kusiacki z Starejwsi, który lat kilka mieszkajc w Kaloczy,

wyuczy si po wgiersku. Pracowite bardzo byy te misye, bo igno-

rancya katechizmu powszechna, ludzie po 20, 30 i wicej lat nie-

spowiadani, dzieci z mieszanych maestw zaniedbane, ale te
owoc wielki, bo ledwo który z starych grzeszników opar si asce

Boej *).

Weselsz, acz równie pracowit bya misya w miecie Ra-

dauc, dawnej (w XVII i XVIII wieku) stacyi Jezuitów polskich 2).

Urzdzi j od 23 marca 1882 r. przez 14 dni na prob parafian,

proboszcz i dziekan ks. Niestenberger; pracowaU na niej 00- Adler,

Kusiacki i Schlick. Kaza niemieckich suchah tumnie prote-

stanci, take i ydzi; znaleli si jednak i tacy, którzy bezimien-

nymi Ustami zasypywaU proboszcza, zorzeczc jemu i Jezuitom.

Po tej misyi napisa O. Schlick bardzo gorcy list do proboszcza

z Joseffalvy, aby pozwoli wreszcie odprawi mu misy. Zgodzi si
ks. Drubacki, ale gorliwo misyonarza wypróbowa ndznem mie-

szkaniem i jeszcze ndzniejszem poywieniem; on jednak wytrwa,

od 17-26 kwietnia kac po 2 i 3 razy dziennie i suchajc sam

jeden 500 spowiedzi.

W nastpnych latach praca misyjna na Bukowinie rozwina
si piknie, dosy powiedzie, e w ostatniem dziesicioleciu odpra-

wiono 122 misyi; pracowaU na nich 00. Eberhard, Makowski, Mar-

*) Wedug szematyzmu archidyecezyi lwowskiej 1904 r., znajduje si w 4

tych parafiach 12.000 katolików, 42.000 schizmatyków, 6.000 lutrów i kalwinów,

1.4G5 ydów. W Josellalyy, gdzie 1.504 katolików, dla oporu proboszcza nie

byo misyi, w trzech innych parafiach na 10.500 katolików, przystpio do sa-

kramentów w. bhzko 8.000 osób.

"j Parafia w Radauc (miasto i 7 wiosek) liczy 5.414 katolików, 12.500

schizmatyków, 954 protestantów, 5.300 ydów.
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szaowicz, Wgier Pecsy, Waszyca, Lipski, Lipk, Antoni Wierciski,

Augustyn, Nowak, Haudek, Rudzki, Antoni Szydowski, Mellin, Lew,

Witkowski, Herrmann, Zosel ').

W Królestwie polskiem, w jedynej unickiej dyecezyi chem-

skiej (gubernie siedlecka i lubelska) sroyo si od 1875 r. prze-

ladowanie religijne, nazwane w jzyku urzdowym » powrotem

«

do prawosawia. Miejscowy kler unicki, albo sta si prawosaw-

nym, albo poszed na wygnanie i tuactwo, a miejsce jego zajli

zaprzacy »ksia ruscy z Galicyi* z dawnym katechet gr.-kat.

tarnopolskim, Marcelim Popiciem na czele i ci przy pomocy poli-

cyi i kozaków, okazali si najgorliwszymi w » nawracaniu upor-

nych«. aciskim ksiom, zabroniono pod kar zoenia z urzdu,

wizienia, deportacyi, zamknicia ich kocioa i zniesienia parafii,

nie jakkolwiek pomoc duchown »upornym«. Te same kary,

a w dodatku konfiskata majtku, spaday na obywateli wiejskich

i wogóle na acinników, którzyby »upornych« podtrzymywali

w »uporze«, albo w jakibd sposób praktyki katolickie im ua-

twiali. Uwaane to byo przez rzd rosyjski za » zbrodni stanu

«

i jako takie karane. Przeszo 200.000 unickiego ludu ruskiego zo-

stawao wic w najciszej chwili w opuszczeniu od wszystkich.

Przenie tego nie mogo wielkie serce O. Jackowskiego, postano-

wi ju 1876 r. pój do nich, cieszy, krzepi, dusze ich od zguby

ratowa. Zgodzili si na to, prowincya Mycielski i jenera Beckx;

Pius IX mianowa go misyonarzem apostolskim i da rozlege przy-

wileje, i nasz Jackowski zoywszy rektorstwo 23 grudnia 1877 r.

w rce O. Szczepkowskiego, wybra si z pocztkiem 1878 r., jako

pan Hilsner, handlarz szlskich pócienek, na Podlasie, dotar szcz-

liwie do Biaej, miasta powiatowego w gubernii siedleckiej i std

umyli wyprawi si w gb powiatu, zamieszkaego przez 36.000

unitów.

Pod swój towar pócienek potrzebowa wózka i konia; zleci

ten komis jakiemu ydkowi. Za chwil ydek przyprowadza wóz

z koniem. — »Ile chcesz za to?« — »90 rubli*. Wypaci mu je

«) Lit. An. Col. Starav. 1877—1905.
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bez targu nasz Hilsner. Ta okoliczno, równie jak okazaa posta,

pana raczej jak kupczyka, uderzya yda; zwierzy si naczelnikowi po-

wiatu z swym domysem. W godzin lub dwie, zjawia si w go-

spodzie szef policyi z kilku policyantami i grzecznie, ale stanowczo

da paszportu, odbywa rewizy najprzód towaru upakowanego ju
na wózku i znajduje u spodu skrzynk z kielichem, aparatami i o-

tarzykiem misyonarskim; potem przy rewizyi osobistej znajduje

drugi paszport, wtedy rzecze: » Aresztuj pana« i odprowadza do

biura naczelnika. Na wstpie powie mu Hilsner: » Jestem ksidzem,

nios duchown pomoc przeladowanym za wiar, wicej si pan

odemnie nie dowiesz «. Zakopotany owiadczeniem naczelnik, pyta

telegraficznie gubernatora siedleckiego, ten za ministra kultu, »co

z winiem robi ?« — »Odstawi do wizienia w Siedlcach*,

brzmiaa odpowied.

ledztwo trwao krótko i w formie przyzwoitej, ale z wyro-

kiem nie spieszono. Mijay tygodnie, miesice, tymczasem na Podla-

siu rozniosa si wie, e papie, dowiedziawszy si o srogiem

przeladowaniu Unitów, przysa im swego misyonarza, e uwizili

go i trzymaj w kryminale w Siedlcach; »s tam ju nasi Unici

za »opór« wadzy, to i my si tam dostamy, a misyonarza zoba-

czymy «. Jako tak byo istotnie. Oprócz Unitów, których rzd wi-
zi, przybywali Unici, którzy za naumylnie popenione drobne prze-

winienia odsiadywali kilkudniow kar. Spotyka si z nimi nasz

misyonarz na dziedzicu wiziennym podczas wspólnej przechadzki;

oni te z cel wiziennych, przejednawszy strae, przychodzih do

jego celi, spowiadali si, umacniaU w wierze. Powtórzyy si, tylko

w trudniejszych warunkach, sceny z czasów dwuletniego wizienia

w. Pawa w Rzymie, bo do niego jako zostajcego in libera cu-

sodia^ wstp dozwolony by wszystkim. Naszemu winiowi odmó-

wiono zrazu ksiek i pociech religijnych, pozwolono potem, e co

poniedziaku przychodzi jeden z ksiy farnych, wyspowiada go

i podczas mszy w. komunikowa. Nietylko subie wiziennej, prze-

wanie katohckiej, ale urzdnikom nakaza nasz wizie sw po-

staw i zachowaniem szacunek i pewn wzgldno. Unit wie-

niaka wyzywa i bi po twarzy sdzia, nie spostrzegszy, e do

biura wszed, nie wiem ju w jakiej sprawie, nasz wizie. Wnet
powie mu po francuzku: »i to jest wasze nawracanie? zapytam ja

o to wyej''. To skutkowao, odtd nie zncano si tak zuchwale
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nad Unitami. Nadesza Wielkanoc; ony dozorców wiziennych po-

znosiy naszemu winiowi tak obfite wicone, e przez cay ty-

dzie mia czem raczy siebie i swoici Unitów.

Gdy si wizienie przewlekao, umylono uatwi winiowi

ucieczk. Podj si tego, nie aujc grosza, jeden z obywateli po-

znaskich i przygotowawszy wszystko, wpada do celi winia z we-

zwaniem: » uchodmy*. — »To si na mnie nie pokae. Podrwi-

bym spraw Bo uchodzc i nieszczliwymi czynic dozorców*.

—

» Jeden tylko wtajemniczony i ten ma byt zapewniony u mnie<'. —
»Nie mog, nie uczyni tego, Chrystus nie zstpi z krzya swego,

zostaw mnie na moim«.

Próbowano wic reklamacyi rzdowej przez ministerstwo

spraw zagranicznych w Wiedniu, ambasadora austryackiego w Pe-

tersburgu i konsula austryackiego w Warszawie *), a gdy i ta próba

zawioda, da si uprosi cesarz Franciszek Józef, i wasnorcznem

pismem do Aleksandra II, wyjedna rozkaz uwolnienia winia.

Oznajmi mu to sam namiestnik Królestwa polskiego, jenera hr. Ko-

tzebue, gdy w maju 1879 roku zwiedzajc gubernie, przyby do

Siedlec, zaprowadzi si kaza do wizienia i przedstawi naszego

winia. Rozmawia z nim chwil po francuzku, a egnajc si,

poda mu rk, mówic: Vous serez hientót libr. Zdumieli si obe-

cni rozmowie urzdnicy, dola winia staa si znoiiiejsz, dopiero

jednak w listopadzie t. r. wizie odzyska wolno, wystawiwszy

rewers, jako nigdy do Królestwa i Rosyi nie powróci; tyle czasu

upyno na formalnociach midzypastwowych *).

Pierwsz wic misy *podlask« nazwa mona chybion;

ale nie » ostatni «. Owszem poszy za ni druga, trzecia i dzie-

sita, przez lat 25 bez przerwy. Ci, którzy na nich pracowali stajni

misyonarze*, jedni ju w grobie, jak: Waleryan Mrowiski, Fran-

ciszek Broer, Teodozy Sozaski, Klemens Baudiss, Maciej Szaflar-

ski; ten zdradzony, dosta si w opay zaprzaca z Galicy i, Miro-

sawa Dobrjaskiego, urzdnika do osobnych porucze, jenera-gu-

bernatora Hurki i 3 lata 18 dni bez wyroku przesiedzia w cytadeli

warszawskiej; drudzy yj jeszcze. Wszyscy oni spisali dyaryu.sze

*) Stanisawa Wysockiego, ucznia niegdy konwiktu tarnopolskiego.

') Powysze szczegóy mam z ust O. Jackowskiego. Na osobnej audyen-

cyi podzikowa on cesarzowi za okazan mu ludzko.
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lub notatki swych misyi, arcyciekawe i budujce, ale jeszcze nie

pora na ich ogoszenie. Praca ich wszelako nie bya daremn. Oka-

zao si to po ogoszeniu ukazu tolerancyjnego 1905 r., gdy tysice

dawnych Unitów^ w Królestwie, uwaanych przez rzd za prawo-

sawnych, owiadczyy si katolikami, acinnikami, bo unickich cer-

kwi i ksiy w Rosyi niema; nie zna unii i wiedzie o niej nie

chce carat i rzd jego.

Po zajciu Bonii i Hercegowiny kongresem berliskim przez

Austry, rzd okupacyjny zaludni pónocn cz Bonii osadni-

kami rónej narodowoci: Niemcami, Wochami, Czechami, Pola-

kami i Rusinami. Praktyka okazaa, e najlepszymi osadnikami s
Polacy, bo umiej karczowa lasy, które postanowiono zamieni na

rol uprawn. Sprowadzono wic ich czci z Galicyi i Bukowiny,

czci z Litwy, gdzie poddani austryaccy byli za kontraktem kil-

koletnim równie karczownikami lasów; lecz o zaspokojeniu potrzeb

duchownych dla nich nikt nie myla. Sami kolonici zgosili si

listownie do O. Czermiskiego, redaktora Misyi katolickich w Kra-

kowie o pomoc. Wybra si wic do nich po raz pierwszy w marcu

f. 1898, a nastpnie co wiosny na kilka tygodni do nich przyby-

wa i kolejno nawiedza nowo zaoone lub dopiero powstajce

wsie w powiatach Boniackiej Gradiski, Banialuki, Prniaworu, Tu-

zh, gdzie nietylko z posug duchown przybywa, lecz zakada
bibhoteczki, kaplice, a w jednem miejscu i szko.

W roku 1902 pracowa ju w 16 wsiach polskich w Bonii

goszc sowo Boe i suchajc spowiedzi starszych i dzieci, które

osobnemi naukami do sakramentów w. przygotowywa. W tym je-

dnym roku mia w Bonii 68 nauk, przygotowywa 185 dzieci do

pierw.szej spowiedzi, starszych ludzi 1.243 w cigu 5-tygodniowej

misyi. W czasie tych wdrówek misyjnych udao mu si nieraz

nawróci znaczniejsz liczb apostatów Rusinów. Tak w roku 1898

w Machowhani nakoni kilkunastu do jednoci z kocioem, w na-

stpnym za (1899 r.) kilkuset zbkanym w Prniaworze, otworzy
oczy na ich apostazy i do skruchy przywiód.

Korzystali z jego obecnoci nietylko kolonici polscy i ruscy,

lecz równie inni Sowianie, a take Wosi w Machowhani, Stivor,
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D. Tuzli, którzy dla braku kapana znajcego woski jzyk, po kilka-

nacie i kilkadziesit lat nie syszeli sowa Boego i nie przystpo-

wali do w. sakranaentów. Dla nich miewa 0. Czermiski osobne

nauki po w^osku, gdy jzyk ten posiada z pobytu 7-mioletniego

w Rzymie, gdzie mieszkajc w kolegium polskiem uczszcza na

uniwersytet gregoryaski.

Oprócz pracy nad ludem, dawa rekolekcye licznym rodzinom

urzdniczym polskim w gówniejszych miastach, jak w Sarajewie,

Trawniku, Banialuce, Tuzh *). Wycieczki misyjne do Bonii przer-

wa, gdy biskup banialucki w koloniach polskich ustanowi jako

administratorów parafialnych modych ksiy boniackich, wycho-

wanych w seminaryum sarajewskiem przez Jezuitów austryackiej

prowincyi.

Po uspokojeniu wyspy Krety przez mocarstwa europejskie,

i oddaniu jej w zarzd ksiciu Jerzemu, greckiemu królewiczowi, wród
wojsk Anglii, Francyi, Woch i Rosyi, czuwajcych nad bezpiecze-

stwem ludnoci Krety, znalazo si w wojsku rosyjskiem kilkuset

Polaków katolików w Kanei i Retymnie. Za zezwoleniem komen-

dantów tych wojsk, pukowników Szostaka, a nastpnie Urbanowi-

cza, w latach 1899, 1903 i 1906, O. Czermiski wysucha ich

spowiedzi wielkanocnej
,

przygotowujc wpierw kilkunastu nau-

kami *).

W latach 1889, 1900, 1903 i 1906 odwiedzi tene misyo-

narz star koloni polsk (okoo 300 osób) w Adampolu, zaoon
w Anatolii przez ksicia Adama Czartoryskiego, dla rodzin pol-

skich, szukajcych przytuku na obczynie, lecz niestety opuszczonych,

pod wzgldem opieki duchownej. Tam przygotowywa dzieci do

pierwszej spowiedzi i komunii w\, starszych krzepi sowem Bo-

em i sakramentami w. Wracajc z Anatolii, zatrzyma si zawsze

na kilka dni w Konstantynopolu, aby naukami polskiemi (czasem

i woskiemi) zachci i przygotowa do w. sakramentów licznych

') Misye katolickie od r. 1898—1902 i nast. Równie O. Czermiski.

Wspomnienia z misyi midzy Polakami nad Bosforem, w Roni i na Krecie.

Kraków 1901 (str. 70—156). Tene: Kolonie polskie w Boni. Wspomnienia

z misyi w r. 1902, (str. 1—82).

') Tame. Na Krecie (str. 194—200). O. Czermiski. Wyprawa na

Patmos, Elez i Kret w r. 1899 i 1903. Kraków 1904, (str. 222, 234—240).
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Polaków rónych stanów, zamieszkujcych stale Konstantynopol lub

ssiednie miasta. ciga ich na te nauki, ju to zawiadamiajc

przez dzienniki miejscowe, ju to przez posaca, którego z zapro-

sinami wysya do poszczególnych osób. Nauki miewa w kaplicy

kocioa parafialnego Sta Maria Braperis w dzielnicy Pera. Tych,

którzy przyj nie mogli, wyszukiwa w zakadach przedmiecia

Ferykey, w schronisku starców pod opiek Siostrzyczek Ubogich

lub Panien miosiernych *).

Wspomnie te wypada o misyach zamorskich. Galicyjska

prowincya nie miaa powierzonych sobie od jeneraa zakonu krain

zamorskich do nawracania i obsugi misyjnej, bo mao liczna, le-

dwo miejscowym potrzebom i pracom podoa moga, ale raz po

raz wysyaa swych ksiy na pomoc misyom zamorskim, nale-
cym do innych prowincyi *). Ju 1829 r. biaoruski O. Idzi Henry,

*) Tame. Nad Bosforem (sir. 15—39). Z Belgradu do Stambuu

(str. 245—276). Tene. Wyprawa na Patmos, Efez i Kret 1. c. (str. 234—240)

i Misye katolickie 1906 r.

*) Podzia krajów zamorskich midzy prowincye zakonne zmienia si

w miar, jak po r. 1814 tworzyy si coraz to nowe prowincye. Dopiero 1867 r.

jenera Beckx rozdzieli misye zamorskie w ten sposób:

do prowincyi rzymskiej Brazylia,

do sycylijskiej Konstantynopol i wyspy egejskie,

do turyskiej Kalifornia i Góry skaliste w pónocnej Ameryce,

do weneckiej Albania, Illirya, Dalmacya,

do austryackiej Australia poudniowa,

do belgijskiej Bengalia zachodnia,

do niemieckiej Bombay,

do niderlandzkiej (holenderskiej) wyspy Jawa i Flores,

do kampaskiej (francuzkiej) Kanada i Nowy Jork,

do francuzkiej (paryzkiej) Kajenna i Chiny,

do liigduskiej (lyoskiej) Algier, Nowy Orlean, Syrya,

do tuluzkiej (francuzkiej) Madagaskar, Bourbon i Madura,

do aragoskiej (hiszpaskiej) Filipiny wyspy, Ghili, Paragwaj,

do kastylijskiej (hiszpaskiej) wyspa Fernando Po i Kolumbia,

do meksykaskiej Meksyk,

do angielskiej Guajana, wyspa Jamaika,

do irlandzkiej Australia,

do misuryjskiej Osag, Potowatton.
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misyonarz na Kaukazie do 1826 r., wysany z Tarnopola na misy

na wyspach Egejskiego morza, nalec wtenczas do prowincyi

rzymskiej. W rok potem podyli za nim 00. Tadeusz Kuczyski

i Dominik Osmoowski. Do Ameryki do Marylandu 1822 r. wysani

00. Bonifacy Krukowski f 1837 roku w Filadelfii, Fidelis Grivel,

Franciszek Dzieroyski f 1850 roku w Frederick, Filip Sacchi

t 1850 r. w Worcester. Po zejciu dwócli pierwszyci przysany

O. Jan Menet 1845 roku, pracowa w Kanadzie, umar w Kwebek

1869 r.

Podczas rozproszenia w^ styczniu 1849 r. udali si 00. Aug.

Lipiski, Jan Sedlak i .brat Antoni Sontag na misy do Paraguaju,

potem do Brazylii, nalec do prowincyi hiszpaskiej i pracowali

dugie lata; 1852 r. 00. Antoni Lenz i Kasper Matoga do póno-

cnej Ameryki do Nowego Yorku, O. Józef Skulina na wyspy Egej-

skie; 1861— 1862 r. 00. Karol Benisch i Ignacy Peuckert pracuj

w Missouri dla Niemców, przybywa za nimi 1865 r. 0. Aleksan-

der Matauszek dla Polaków\ Po powrocie do Galicyi, a wkrótce

potem po wystpieniu z zakonu O. Benischa, posany na jego miej-

sce 1866 r. 0. Franciszek Schulak, znakomity badacz przyrody,

który wraz z O. Matauszkiem po dzi dzie nad wychodcami pol-

skimi i czeskimi w Ameryce zbonie pracuje.

Poniewa do poudniowej Australii, nalecej do prowincyi

austryackiej, od 1901 r. do irlandzkiej, przybywaH take Polacy,

wic na wezwanie jeneraa Beckxa ofiarowa si dla ich usugi du-

chownej 1869 r. 0. Leon Rogalski, zmary jako 75-letni starzec

w Sevenliillu 1906 r.

Po wygnaniu Jezuitów z Prus i Niemiec, pucili si 1873 r.

na misy do Bengalu, w Midnapore, Drumtollah i Kalkucie, nale-c do prowincyi belgijskiej, 00. Karol Schaff, Jan Lachawietz

i Franciszek Broeer. Pierwszy wytrwa pomimo niezdrowego kli-

matu lat 15, apostoowa jeszcze lat 13 w Galicyi i nad robotni-

kami polskimi na wychodctwie w Westfalii, i na toj pracy w Ober-

róbhngen umar 6 kwietnia 1900 r. Drugi powróci z trawic fe-

br i pad jej ofiar w kolegium krakowskiem dnia 23 marca

1881 r. Trzeci, chcc uj podobnego losu, opuci misy bengal-

sk 1881 r. aby j zamieni na niebezpieczniejsz nierównie, tajn

misy na Podlasiu, i na niej do reszty styra zdrowie; umar
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w sile wieku na suchoty 21 sierpnia 1885 r. w rezydencyi nowo-

sdeckiej.

Do Jamajki, na misy dla Niemców w Savannach La-Mer,

ofiarowa si O. Jan Tauer 1879 roku. Do Zambezy w Afryce dla

nawracania Murzynów i usugi Europejczyków Niemców uda si

1880 r. O. Emanuel Gabriel, Szlzak. Osiad w Kwilimane w r. 1884,

dano mu dla gospodarstwa domowego w tym dzikim kraju brata

Franciszka Ostrowskiego, a do pomocy w misyi O. Jana Hillera.

O. Gabriel pad ofiar zabójczego klimatu tropikalnego 1885 roku.

Niedugo w nim wytrzymali, posani tam 1901 r. 00. Wodzimierz

Zukotyski i Aleksander Mohl, Inflantczyk, który napisa niemieckie

dzieko o dyalektach murzyskich afrykaskich; obydwaj nastpnego

roku powrócih do kraju. Do poudniowej Afryki, do Grahamstown

przysano 1884 r. braci Tomasza Kunsztowicza i Augustyna urka,

a gdy ten dla wieku i choroby do Galicyi powróci na to, aby si
uda na misy w Zambezie, dano na jego miejsce 1900 r. brata

Teofila Szopiskiego.

Wiadomo, e gromadne wychodctwo ludu polskiego z Gahcyi

i Ksistwa poznaskiego do Ameryki, datuje si od 1870 r.; przed-

tem bowiem raz po raz przybywali przewanie wyksztaceni ludzie,

wykolejeni, lub poHtycznymi wypadkami zmuszeni opuci ojczyst

ziemi. Powiadam » przewanie «, bo ju koo 1855 r. tworz si

polskie kolonie ludowe w Texas, 1857 r. w Michigan pod Detroit,

1862 r. w wschodnim Wisconsin w Milwauke, 1868 roku w Nort-

heim; razem 10 parafijek 40—50.000 wiernych. Ale ju 1875 roku

ludu polskiego w Stanach na 200.000 gów, w 300 osadach, w 50

parafiach, niektóre z piknymi kocioami, ksiy do 80. Przypyw
ludnoci ronie szybko; 1889 roku liczono Polonii do 800.000;

132 kocioy, 126 ksiy, szkó 122 ^). Biorc za podstaw rzdowy
spis ludnoci z r. 1900, przyj mona cyfr Polaków w Stanach

z pocztkiem XX wieku na 1,903.000, osad polskich 810, kocio-

ów polskich 517, ksiy polskich 546 ^j.

Nic wic dziwnego, e jenera zakonu zawezwa polskich Je-

zuitów do niesienia pomocy amerykaskim misyonarzom. Jako

*) Gatalogi breve.s. ~ Der Californische Yolksfreund r. 1889, nr. 28.

') Ks. Kru.szka. Historya Polska w Ameryce Milwauke, Wis. 1905, I, 139.
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w jesieni 1881 r. udali si 0. Józef Sperl i Franciszek Stuer do

Nebraski i Nowy Pozna obrali sobie za placówk do misyjnych

wycieczek. Niestety ju 1883 r. O. Sperl tknity paraliem zako-
czy ywot. Na jego miejsce posano 1884 r. 0. Wadysawa Se-

bastyaskiego i brata Marcelego Chmielew^skiego; w 1896 roku po-

wrócili do Galicyi, bo z woli jeneraa Nowy Pozna jak i inne

parafialne kocioy oddali Jezuici, lubo swojem staraniem je po-

stawili, ksiom wieckim w zarzd.

W cigu tych kilkunastu lat, wybudowa 0. Sebastyaski

6 kocioów w tylu osadach polskich, które dojedajc, obsugi-

wa; odprawi 60 wielkich misy i w 10 stanach Ameryki, oprócz

staej misyi i duszpasterstwa w Poznaniu Nowym; mówi rocznie

przeszo 300 kaza, a sucha do 8.000 spowiedzi. Icie ameryka-
ska to praca; podobnie" pracowali inni misyonarze, niektórzy te
bardzo prdko stargali na niej siy. Zaraz nastpca jego 0. Stani-

saw Wnk posany 1897 r. z 0. Stuerem i Leopoldem Suchow-

skim na pomoc 00. Matauszkowi i Szulakowi w cigu niespena

trzech lat powróci do Galicyi z zerwanym gosem. Po zrzeczeniu

si parafialnych kocioów i administracyi parafii na rzecz wiec-

kiego kleru. Jezuici w Ameryce byh ju tylko misyonarzami dla

Polaków, jak s w Galicyi i utworzyh przy jezuickiem kolegium

w St. Louis Mo ruchom misy polsk, pod superiorstwem 0. Ma-

tauszka, tylko 80-letni O. Szulak pozostaje dla Polaków i Czechów

w Chicago. Grono wy w^spomnianych misyonarzy powikszy 1898 r.

O. Jan Beigert i placówk swoj obra w Buffalo. Ale ju 1900 r.

trzech tylko byo w St. Louis: 00. Matauszek, Alojzy Warol, który

1901 r. ogosi -Pamitnik* misyjny, Jan Rothenburger. Po trzech-

leciu twardej pracy O. Warol przeniós si do Cleveland (prowin-

cya niemiecka) jako misyonarz polski; w St. Louis za oprócz

dwóch dawnych misyonarzy, maj swój punkt oparcia 00. Karol

Janowski i Józef Bieda.

Poniewa wielu polskich i niemieckich wychodców wsiada

na okrt do Ameryki w holenderskim porcie w Rotterdamie, przeto

prowincya Langer wysia tam 1900 roku O. Juliana Wolszlegiera,

jako misyonarza-kapelana portowego dla Polaków i Niemców ka-

tolików; zastpi go 1903 roku O. Maciej Jaroczyk i dotd tam

pracuje.

jEzuci W poisre. v. 5^
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O. Jan Beyzym ze znanej obywatelskiej rodziny na Woyniu,

niegdy tatarskiej, wyprosi sobie w r. 1898 r. u jeneraa Martina

misy wród trdowatych. Z pocztku wyznaczono mu Indye, gdy

jednak nie byo dla tam miejsca, uda si na Madagaskar cen-

tralny, gdzie Jezuici prowincyi tuluzkiej mieli schronisko dla trdo-

watych. Gdy 0. Jan Beyzym tam przyby, zasta wród tych bie-

daków wielk ndz materyaln i duchow, bo misya tamtejsza dla

braku funduszów nie moga i im z pomoc naleyt, a dla braku

dostatecznej hczby kapanów nie daw^aa im staej opieki, tylko raz

na miesic jeden z misyonarzy ich odwiedza. Nasz misyonarz za-

mieszka wród trdowatych i wyprosi sobie pozwolenie na zbie-

ranie funduszy na odpowiadajcy potrzebom zakad. Pomimo nie-

sychanych trudnoci zbudowa on wielki szpital dla 200 trdowa-

tych w prowincyi Fianarantsoa w Maranie, funduszem zebranym

z dobrowolnych ofiar, prawie wycznie z Polski, Litwy i Rusi.

Z gniazda zepsucia, jakiem poprzednio byo schronisko, uczyni

gniazdo prawdziwie chrzecijaskie, gdzie obok ulgi w nieuleczalnej

dotychczas chorobie, trdowaci znajduj sta opiek duchown,

i odtd nikt z nich nie umiera poganinem lub nieopatrzonym w.
sakramentami ^).

Take do niezalenego Kongo w Afryce, do kolonii Ber-

geyck w. Ignacego w Ki Santu, uda si na misy 1903 r. O. Jó-

zef Markiewicz.

Od niedawna ruch emigracyjny pó tysica robotników z Ga-

Hcyi zwróci si do poudniowej Szwecyi. Pracuj w kopalni Kao-

hnu w Bromoella, wydobywaj torf w Emmaljunga, a gównie pra-

cuj w roU na majtkach ziemskich. Jezuita prowincyi niemieckiej,

z onierza misyonarz szwedzki w Norrkoeping, O. Bernard Stol-

berg, zaj si pierwszy dol biedy polskiej, i dwa razy w rok

sprowadza misyonarza Jezuit Polaka. Ten objeda dwory, w któ-

rych zarobkuje lud polski z okolic Dbicy, nagnany przez spryt-

nego ydka Yerstaendig, Tarnobrzega i t. d., sucha spowiedzi, od-

prawia msz w. w improwizowanej z izby szkolnej kaplicy i po-

') Zob. »Nasze wiadomoci* tom I, sir. 591— 599 pod tytuem: Schroni-

sko dla trdowatych na Madagaskarze pod wezwaniem Niepokalanego Poczcia

Najwitszej Maryi Panny, zaoone przez O. Jana Beyzyma — i jego listy wy-

dane pod tytuem: O. Jan Beyzym T. J. i trdowaci na Madagaskarze z 53 ilu-

stracyami w tekcie. Wydanie czwarte. Kraków 1904, w 8-ce, str. 384.
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dróuje dalej, do bardzo niezdrowej fabryki cegie w Bromoella

(130 Polaków), do cukrowni akcyjnej w Westraby (60 Polaków)

i t. d., w trzech tygodniach koczy t wdrówk misyjn. (3dby

j dwa razy O. Oskar Rudzki; 1905 r. O. Józef Gadowski. Ten

od 1890 r. najprzód sam, potem 1902 r. z O. Jarosawem Rejo-

wiczem, uda si do Stralsundu na szwedzkiem Pomorzu i na wy-

sp Rugii, dokd corocznie do 4.000 robotników z Galicyi, Szlska,

z Ksistwa poznaskiego, Warmii i z Królestwa polskiego, dla za-

robku w cukrowniach, warsztatach i na roli przybywa, a niektórzy

stale tu zamieszkaH.

Oprócz parafialnego kocióka w Stralsundzie, urzdzi im

gorliwy proboszcz ks. Wahl kapUc w staroytnym handlowym

Bardzie. W tych wic domach boych suchaj misyonarze polscy

spowiedzi 450—500 osób, mówi kazania i t. d., zapraszani co rok

i serdecznie podejmowani przez ks. proboszcza Wahla ^).

*) Catalogi breves. O. Jarosaw Rejowicz. Kartka z dziejów Pomorza

i Rugii. Kraków 1903, str. 40—46.
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ROZDZIA XVIII.

Dzieje dawnych kolegiów i domów w Galicyi.

w drugiej ich dobie. 1848-1905.

§. 88. Druga doba kolegium i nowicyatu w Starejwsi.—

Rektorat O. Jackowskiego. 1852—1877.

Powtórne otwarcie kolegium i nowicyatu w Starejwsi nast-

pio dopiero 1 padziernika 1858 r., nominacy rektora Peterka

i sprowadzeniem 14 nowicyuszów galicyjskich z Baumgartenbergu

i Tyrnawy. Przez 10 blizko lat »dom nowicyatu w Starejwsi « po-

zostawa w stadyum przejciowem, pod zarzdem superiorów su-

y za schronienie Jezuitom »deficientom«; przez rok blizko obró-

cony by na szpital dla wojska rosyjskiego; przez 16 miesicy

(1855 — 1856 r.) miecio si w nim seminaryum dyecezyalne prze-

myskie *), którego gmach z rozkazu rzdu obrócono na szpital woj-

*) Dwaj komisarze rzdowi z dziekanem przeznaczyli dwa korytarze

1 pitra Jezuitom, reszt gmachu oddzieliwszy cian z desek, oddali rektorowi

seminaryum dla alumnów picrwszycii trzech lat, ich profesorów i prefektów.

Jednym z nich by ks. Ignacy Lobos, póniej biskup tarnowski. Wspomina
z przyjemnoci te miesice spdzone z Jezuitami. Odgrodzeni byli wprawdzie

cian drewnian jedni od drugich, ale » ylimy w najwikszej przyjani, wspo-

magali wzajemnie i zapraszali si na obiady*. (Hist. Col. Starav. a. 1856).
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skowy. Kocioem i parafi zarzdza wiecki ksidz, ogród i fol-

wark puci rzd w dzieraw. Wskutek dekretu restytucyjnego

23 czerwca 1852 r., biskup przemyski Wierzchlejski przywróci Je-

zuitom 9 lipca t. r., za zgod brzozowskiego proboszcza Antoniego

Zauskiego, zarzd kocioa i parafii, i mianowa na przedstawienie

prowincyaa, O. Siedmiogrodzkiego administratorem. Wkrótce po-

tem rzd odda gmachy kolegium, ogród i folwark nie na wasno,
ale w uywanie tylko pod nadzorem swoim. Staej fundacyi nowi-

cyat nie mia, pomimo to przyjto 1852 roku, jak wspomniaem,
4 nowicyuszów Niemców, potem jeszcze 3 Polaków *), ale ju 1856 r.

wysyano kandydatów do nowicyatu w prowincyi austryackiej.

Odebrawszy koció, wprowadzi do niego superior Siedmio-

grodzki dawne przed 1848 r. naboestwa i bractwa, a na ycze-

nie proboszcza w Odrzykoniu ks. Serafina, kilku obywateli i ksiy
z okolicy, którzy do kosztów si przyczynili, urzdzi w odrzyko-
skiej parafii w maju 1854 r. wielk 8-dniow misy po 4, 5 ka-

za dziennie. Drug tak misy odprawiono t. r. w kociele staro-

wiejskim z okazyi wielkiego odpustu Matki Boskiej Narodzenia od
2— 10 wrzenia, na który procesya take Sowaków wgierskich

z Homonny liczna przybywa.

Beatyfikacya b. Andrzeja Boboh i Jana Britto, obchodzona

przez 3 dni w tyme czasie, jubileusz z powodu ogoszenia do-

gmatu Niepokalanego Poczcia Najw. Maryi Panny w grudniu

1854 r., drugi jubileusz na wiosn 1858 r. o podniesienie Kocioa
witego katolickiego i nastpne 1865, 1869, 1872 roku, cigay
do Starejwsi pobonych z dalszych nawet okolic, od Sanoka, Kro-

sna, a nawet Jasa. Podniesiono te kult w. Józefa, którego 1859 r.

prowincya galicyjska obraa sobie za opiekuna, i kult Najsodszego

Serca Jezusowego, wreszcie 1859 r. zaprowadzono bractwo Niepo-

kalanego Serca Maryi. Szko parafialn wybudowano ze skadek

staraniem O. Obrpalskiego ju 1853 r., naucza w niej organista

Reszko czytania i rachunku, a klerycy katechizmu.

Poniewa nowicyat nie mia staego funduszu, a liczba mo-
dziey i osób w domu rosa, r. 1860 byo ich 51, przeto bieda za-

gldaa drzwiami i oknami. Rektor Peterek mao si udziela szla-

chcie, wic i jamuny w naturze nie dochodziy z dworów. Tylko

*) Byli to: Aleksander Buchta, Jan Cieplik, Józef Houbowicz.
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hrabina Dietrichstein z domu Potocka, córka hr. Alfreda, a póniej,

na proby rektora Szczepkowskiego, cesarz Ferdynand i arcyksi
Maksymilian przysyali od czasu do czasu znaczniejszy zasiek na

gwatowne potrzeby. Take Kalikst Orowski, dziedzic Lisowiec,

znany nam jako student z procesu politycznego w Tarnopolu

1834 roku i hrabina Gaboga dawali coroczn na nowicyat ja-

mun.
Biskupi przemyscy Wierzchlejski 1853 roku, Adam Jasiski

1860 roku, Antoni Manastyrski 1865 i 1869 r., Maciej Hirschler

1871 r. podczas wizyty pasterskiej, lub odwiedzajc swoje dobra

w Sanockiem, udzielaU mniejszych wice klerykom, którzy na ich

cze urzdzah » akademi « z mów i wierszy w aciskim, polskim

i niemieckim jzyku zoon.
Rektor Szczepkowski troskliwy o postp naukowy modziey

zakonnej, ale i o jej zdrowie, sprowadzi do Starejw^si staego do-

mowego lekarza 1861 r. z wielk wygod dla kolegium, ale i oko-

licy; zaoy z ofiary 0. Teodozego Sozaskiego, profesora male-

matyki i fizyki, gabinet fizyczny; odnowi i w czci przerobi

gmach kolegium i postawi je na stop odpowiedni nowszym wy-

maganiom. W wielkim pocie 1863 r. wyprawi 00. Baczyskiego

i Jackowskiego (jeszcze nowicyusza ale ju kapana) na 3-dniowe

misye do Baowej, Niebylca, Zarszyna; innych znów ksiy do Dy-

dni, której dziedzic Feliks Pohorecki, nalea do niewielu dobrodzie-

jów kolegium. Powtarzay si te wycieczki misyjne do tych i in-

nych parafii corocznie; dusz ich by O. Baczyski, administrator

kocioa i parafii.

Z kocem maja 1863 r. obchodzono przez 3 dni kanonizacy

w. Trzech Japoskich Mczenników\ Sum celebrowa opat kano-

ników w. Augustyna przy kociele Boego Ciaa w Krakowie ks.

Stanisaw Sotwiski, wielki i wierny zakonu przyjaciel i dobro-

dziej; przybywali te licznie ksia i lud z okolicznych parafii.

W tyme roku » Suebniczki Niepokalanego Poczcia Najw.

Maryi Panny* otwary za staraniem i pod opiek duchown O. Ba-

czyskiego dom w Starejwsi na 20 osób, który potem sta si do-

mem macierzystym dla kilkuset ich domów w Galicyi ^).

*) > Suebniczek Maryi* taki jest pocztek. Szlachcic wielkopolski, nieza-

mony ale pobony, Edmunil Bojanowski, wynaj 1853 r. w Podrzeczu, pó
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Misye wielkie ludowe podjto z okazyi jubileuszu 1865 roku

najprzód w Starejwsi, potem na Rusi, jak to wspomniaem wyej.

Z kocem kwietnia 1866 r. obchodzono trzydniow uroczy-

sto beatyfikacyi Piotra Kanizego i Jana Berchmansa; celebrowa

mili od Grabonoga pod Gostyniem, gdzie u brata przyrodniego Wilkoskiego

mieszka, poow chopskiej chaty u wdowy Przewone], aby dzieci wiejskie

mogy si tam schodzi i zostawa pod opiek wiejskich dziewczyn. On sam,

dochodzc z Grabonoga, dawa tym pierwszym » Suebniczkom* instrukcye, jak

maj dzieci uczy i bawi. Tak powstaa pierwsza ochronka w Podrzeczu. Po-

niewa Suebniczek zgaszao si wiele, a nie wszystkie mogy by zajte przy

ochronce, wic obray sobie cel drugi: pracowa przy niwie i innych polnych

robotach, razem z dziewcztami i robotnikami wiejskimi, przykl^adem swym
przywieca im w pilnoci i dokadnoci roboty, w skromnoci, unikaniu swy-

wolnych mów, piosnek, artów. Zrazu z niedowierzaniem patrzono na »Sue-
bniczki*, wnet jednak pokochano je i sprowadzono do dworów, oceniajc ich

wpyw zbawienny na sub i ludno wiejsk. Arcybiskup Przyuski pozwoh
zrobi prób, czyby si » Suebniczki « w kongregacy zakonn zawiza nie

day. O. Baczyski odprawi z niemi rekolekcye, mówic wiele o powoaniu
i yciu pod regu zakonn i zaproponowa, aby, które chc, uczyniy na 3 lata

luby z pobonoci, prywatne, ubóstwa, czystoci, posuszestwa. Uczyniy to

prawie wszystkie i wybray z poród siebie przeoon jeneraln Matyld Ja-

sisk z Obry i otwary pierwszy dom w Jaszkowie pod remem 1855 r. Po

wydaleniu O. Baczyskiego z Ksistwa 1861 r. przez rzd pruski, dyrekcy du-

chown nad niemi objli Jezuici remscy; obywatele za Ksistwa zaoyli
w swych dobrach 18 domków dla 2 -4 sióstr.

Tymczasem O. Baczyski, który po wyjedzie z Ksistwa osiad w do-

micilium acuckiem, nakoni hr. Potock, e sprowadzia z Ksistwa 5 Sue-
bniczek do acuta, gdzie otworzyy drugi nowicyat, a za jej przykadem po-

szli hr. Rzewuski w Podhorcach, Kownacka w ulu, hr. Gaboga w Bice szla-

checkiej. Ksina Leonowa i Adamowa Sapieyna day po 500 zr., hr. Alfred

Potocki da 1.000 zr., p. Modecki da 100 zr. hr. o 50 zr. i t. d. Nieba-

wem 1864 r. O. Baczyski przeniesiony na administratora parafii do Starejwsi,

przeniós tam 13 nowicyuszek z acuta 1868 r., i umieci w podarowanym
od wdowy Maryanny Mitak domu, który potem rozszerzono, a wreszcie doku-

piwszy gruntu, wymurowano dom obszerny na 100 osób. Po O. Baczyskim
przeniesionym 1869 r. znów do acuta, dyrektorem duchownym Suebniczek
w Starejwsi, bywa zwykle kadorazowy administrator parafii. Wnet jednak przeko-

nano si, e w Galicyi wspólna robota w polu Sióstr z robocz ludnoci wiej-

sk grub i nieokrzesan, nie jest dla nich odpowiedni, zato bardzo podana
ich opieka i powicenie przy chorych i dzieciach wiejskich. T wic wziy za

cel i zadanie gówne i odrazu przybyo im i kandydatek i osad nowych. Spro-

wadzali Suebniczki proboszczowie, obywatelki wiejskie, magistraty miejskie.
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na konkluzyi 1 maja znów opat Sotwiski. Podobna uroczysto

beatyfikacyi Karola Spinoli i 32 Jezuitów, mczenników japoskich,

odbya si 15-17 sierpnia 1868 r.

Dnia 3 maja t. r. rektor Szczepkowski ogoszony prowincya-

em, urzd jednak rektora i mistrza nowicyuszów peni do 8 lipca,

w którym przyby jego nastpca, O. Kolinek. Liczba osób w kole-

gium wzrosa do 82, dla ciasnoty urzdzono na poddaszu 3 sy-

pialnie dla nowicyuszów.

W roku 1870 staa si rzecz, dotd w Galicyi nie widziana:

18 zacniejszych ksiy parafialnych prosio o przewodnika rekole-

kcyi, które w klasztorze 00. Kapucynów w Kronie, z wasnego

popdu odprawi postanowili. Dawa je od 7 — 11 marca sam pro-

wincya Szczepkowski.

Zreszt piciolecie rektorskich rzdów 0. KoHnka nie przed-

stawia dla historyka nic waniejszego; sam gorliwy zakonnik, sta-

ra si bardzo o tak gorliwo u swych podwadnych, a ograni-

czyw^szy nieco wycieczki misyjne i odpustowe do bliszych i dal-

powierzajc im ochronki i szpitaliki dla dzieci, tu i owdzie szpitale dla chorych

i kalek, a wszdzie uywajc je do pielgnowania chorych po domach. Obok

innych, wielk ich zalet, e s tanie, przestajc na wiejskiem mieszkaniu, wi-

kcie i ubraniu i na parafialnem naboestwie.

Po wygnaniu Jezuitów remskich 1872 r. z Ksistwa, taki los spotka

wkrótce wielkopolskie Suebniczki, które zatwierdzi ostatecznie arcybiskup

Przyuski 27 grudnia 1866 r. Przeniosy si do Galicyi, zaoyy dom w Dbicy
i kilkanacie jeszcze otwary osad, nie poczyy si jednak z galicyjskiemi Su-
ebniczkami, lecz zachowujc odrbno swoj, podday si dyrekcyi duchownej

00. Filipinów w Tarnowie, O. Brzeziskiego najprzód, po jego mierci ks. u-
kowskiego, a gdy i ten umar, ks. Muchowicza. Odrbno ta nie przeszkadza

sojuszowi 1 miej zgodzie obydwóch gazi Suebniczek. (Lit. annuae Gol.

Starav. 1863 r. — Wiadomo o zaoeniu Suebniczek Maryi, zestawi O.

Fryderyk Schiktan, w rkopisie Archiv. Prov. Pol., ale pomiesza ochronk

w Podrzeczu, z ochronk sierót u Panien Miosiernych w Gostyniu),

W Ksistwie poznaskim (a take na Szlsku), utworzy si nowy rodzaj

Suebniczek z now regu, z welonem i habitem zakonnym, i nowym obszer-

nym domem macierzystym w I^leszewie. Zadaniom ich: ochronki dzieci do

6 roku, i dlatego skada musz rzdowe egzamina ocln-oniarek i pielgnowanie

cliorych w szpitalach wasnych i po domach. Jest ich w Ksistwie 100 kilka-

dziesit.
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szych parafii, rozwin znacznie prac kapask w kociele staro-

wiejskiin; suchano spowiedzi po 45.000 i wicej rocznie.

Dnia 6 Hpca 1871 r. obj rzdy kolegium rektor » wielkiego

stylu « O. Henryk Jackowski. Zacz od energicznego odnowienia

kocioa, które rozpocz ju jego poprzednik, i rozwin po swo-

jemu, wspaniale, naboestwa. Wskrzesi wic 1875 r. zapomniane

od 100 lat, od kasaty zakonu 1773 r. bractwo » Dobrej mierci

«

dla mczyzn wycznie, z 4 odpustami rocznie, w dnie w. Apo-

stoów Macieja, Filipa i Jakóba, Bartomieja i Jdrzeja. Zapisao si

odrazu 500 mczyzn, bywao ich potem dwa i trzy razy tyle. Sta-

raniem jego i O. Teofila Baczyskiego, wymurowano tu obok

kocioa, od poudnia kapHc Najw. Maryi Panny; w niej to

w doroczne odpusty 15 sierpnia i 8 wrzenia, odprawia si suma

i nieszpory dla tumów pobonego ludu, który nie mogc si po-

mieci w kociele, kupi si na obszernym placu, ocienionym sta-

rymi wierkami i lipami. Pierwsza w tej kaplicy solenna msza w.
odpiewan bya z powodu pokutnego naboestwa, które 1873 r.

zapowiedzia w dyecezyi biskup przemyski Hirschler, na intency

Piusa IX- go. Na zaproszenie rektora przybyo na nie procesyami

24 parafii.

Wkrótce potem wybucha cholera. Rektor Jackowski ofiaro-

wa, za zezwoleniem przemyskich biskupów, aciskiego i ruskiego,

starocie sanockiemu ksiy i braci do posugi dotknitych zaraz.

Starosta ofiary nie przyj, »bo do Jezuitów s wielkie uprzedze-

nia*. Wic marszaek powiatowy Zenon Sonecki odniós si do

Namiestnictwa, które polecio starocie przyj z wdzicznoci

usug Jezuitów. Udah si na ni 00. Baczyski, Ciszek, Adler;

bracia: urek, Jankiewicz, Ratuszyski, najprzód do Uluczu i Mrzy-

godu (Tyrawa, miasto), potem do bliszych i dalszych wsi, gdzie

gste byy mierci; dysponowano, ratowano chorych, zdrowych za
spowiedzi w. i komuni, a take anti-cholerycznymi rodkami

uzbrajano przeciw zemu. A tu i w Starejwsi zjawia si go zo-

wrogi. Brat Fehks Habelsberger wieloletni i zdolny infirmarz, od-

wiedzajc chorych, zapada na choler i w 6 godzinach umiera na

ni w kolegium. Wszyscy inni zdrowi, ocaleh.

Jubileusz wielki 1875 r. przez Piusa IX ogoszony, poda re-

ktorowi Jackow.skiemu sposobno do nowej wspaniaej uroczysto-

ci. Porozumiawszy si z ksimi proboszczami, urzdzi dwie ol-
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brzymie procesye jubileuszowe, jedn przy otwarciu jubileuszu, na

któr 18 parafii w procesyach przybyo; drug 16 czerwca na pu-

bliczny akt powicenia si Boskiemu Sercu Jezusowemu, w którym

22 parafii z chorgwiami, obrazami i godami bractw przerónych,

uczestniczyo. Sta midzy nimi z chorgwi Serca Jezusowego

w rku, hr. Stanisaw Potocki, pan na Rymanowie, z on, dziemi,

domownikami, razem osób 60. Powicono mu ow chorgiew, on

za po naboestwie zabra j z sob do Rymanowa, jako drog

dnia tego pamitk. Wysuchano podczas jubileuszu w kociele sta-

rowiejskim 75.354 spowiedzi, z tych 10.784 z caego ycia; kaza
i nauk powiedziano bhzko 400.

W kilka lat póniej znów jubileusz z powodu 50-lecia bi-

skupstwa Piusa IX, punkt jego kulminacyjny, naznaczony na 4-go

czerwca 1877 r. w uroczysto Serca Jezusowego, na któr zgro-

madzio si 18 parafii, do 30.000 ludzi i sporo sanockiej i jasiel-

skiej szlachty. Ta w telegramie, na rce kardynaa Ledóchowskiego

do Rzymu przesanym, zoya Ojcu w. wyrazy synowskiej czci

i ulegoci i yczenia dugiego jeszcze ycia i ujrzenia tryumfu Ko-

cioa, na co, t drog, otrzymaa podzikowanie Piusa IX i bo-

gosawiestwo.

§. 89 Koronacya obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej

1877 r. — Reforma zakonu Bazylianów. 1882—1904.

Koron rektorstwa O. Jackowskiego, bya wspaniaa, od 81 lat

niewidziana w Polsce, uroczysto koronacyi obrazu Matki Boskiej

Starowiejskiej 8 wrzenia 1877 r Myl t powzi rektor w zimie,

pozyska dla niej episkopat aciski i ruski Galicyi i nuncyusza,

wybitniejszych panów i szlacht, z namiestnikiem kraju hr. Alfre-

dem Potockim na czele. Wszyscy oni pooyli swe podpisy na su-

plice o pozwolenie koronacyi rzeczonego obrazu do kapituy waty-

kaskiej, która sama jedna ma do tego wadz, przywilej, dawniej miaa

legowany na korony fundusz, i koron przesya. Nadspodziewanie

prdko i chtnie uyczya kapitua swego zezwolenia. Przez 8 dni

poprzedzajcych uroczysty akt koronacyi, jako przygotowanie do

niego, odbywaa si misya ludowa, na* placu przed kocioem

i równoczenie na przylegych polach biskui)ich, przeplatana cer-
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moniami koronacyjnemi, celebr arcybiskupa ormiaskiego Roma-

szkana, bisk. rusk. przemysk. Stupnickiego, ich praatów i kanoników,

nuncyusza Jacobiniego, który otoczony kawalkat 80 koni przyby

5 wrzenia witany przez kler (250 ksiy) obydwóch obrzdków,

szlacht i tysice, tysice ludu; a wreszcie bierzmowaniem, którego

udziela najprzód arcybiskup Romaszkan, a gdy ten wskutek zm-
czenia zaniemóg, bierzmowa sam nuncyusz. Uderzyo go ogromne

mnóstwo niebierzmowanych, tak, e przez dwa dni do pónej nocy

przy latarniach bierzmujc, podoa pracy nie móg, ale j na nie-

dziel najblisz odoy. Bardziej jeszcze zdziwio go, e ludzie

wiekowi, po lat 50 i wicej, do bierzmowania przystpowali. Pyta

o przyczyn. Wytumaczono mu, e biskupów aciskich na ca
Gahcy i Bukowin czterech tylko i ci podeszego wieku, a dyece-

zye bardzo wielkie, bo 3,600.000 dusz Ucz. »A biskupi sufra-

gani?« — »Niema ich, od czasów Józefa II <^ — »Wic bd, by
musz «, i wróciwszy do Wiednia, poruszy t spraw w kuryi

rzymskiej i ministerstwie wyzna tak skutecznie, e arcybiskupi

lwowscy i biskupi przemyscy otrzymaU biskupów sufraganów ^).

Nazajutrz 6 wrzenia zjecha metropolita Rusi Serabratowicz,

osabiony jeszcze po cikiej chorobie, tem serdeczniej zato i uro-

czyciej witany. Tego dnia nadcigna procesya 500 Sowaków

z Homonny, wsi wgierskiej, w której wedug podania obraz Matki

Boskiej Starowiejskiej, pierwotnie zostawa. Przybya te wród nie-

bezpieczestw i trudu gromadka Unitów, przeladowanych ciko

•) W Polsce wszyscy biskupi mieli czasem nawet po dwóch sufraganów.

Po rozbiorze Polski, w Galicyi, ostatni sufragan lwowski by Kajetan Kicki

1782—1798 r., potem przez lat 83 nie byo sufraganów. Wskrzesi ich nuncyusz

Jacobini i znów pierwszym sufraganem lwowskim by Seweryn Morawski 1881

do 1885 r., po nim biskup Puzyna do 1895 r. i ks. arcybiskup Weber. W dye-

cezyi przemyskiej ostatnim sufraganem by Micha Roman Sierakowski 1778

do 1786 roku. Dopiero po 96 latach nastpc jego zosta biskup Ignacy obos

1882—1885 r., po nim biskup Glazer f 1898 r., biskup Józef Pelczar do 1900 r.,

biskup Karol Józef Fischer. Krakowski biskup kardyna Puzyna uprosi sobie

dla niezdrowia sufragana biskupa Nowaka. Z sufraganami nowe ycie weszo

w dyecezye, czste wizyty pasterskie, a wic i czste bierzmowania, konsekra-

cye kocioów, celebry pontyfikalne przy rónych uroczystociach na prowincyi

i t. d., wszystko to wpyno korzystnie na obudzenie ruchu religijnego.
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przez rzd innowierczy. Rozmawia z nimi nuncyusz przez tuma-

cza; obecni tej rozmowie popal^ali si wszyscy.

W ceremoniach koronacyjnych wziy udzia wszystl^ie trzy

obrzdki. Ormiaski arcybiskup Romaszkan wyprowadzi w wie-

czornej procesyi 1 wrzenia obraz Matki Boej niesiony przez ksiy
Jezuitów, z wielkiego otarza w kociele i umieci na improwizo-

wanym otarzu na olbrzymiej galeryi ponad gówn bram ko-

cieln, i celebrowa kilkakrotnie.

W sam dzie 8 wrzenia piewa sum nuncyusz Jacobini.

Wyprowadzi go z kocioa wspaniay orszak arcybiskupów, infua-

tów, midzy nimi opat Sowiski, praatów, ksiy trzech obrzd-

ków do kaphcy Najwitszej Maryi Panny. Tu na otarzu

zoyli koron zot ksi Wadysaw Czartoryski i hr. Stanisaw

Potocki. Przed sum nuncyusz j powici wedug rytuau przy-

sanego od kapituy watykaskiej. Wtenczas prowincya Kautny

i rektor Jackowski, uklknwszy, wykonali przysig, jako tej ko-

rony pilnie strzedz bd. Rozpocza si pontyfikalna suma w teje

kaplicy; podczas ewangelii do stu panów i szlachty, w polskich

strojach, stojc rzdami, wydobyli starodawnym zwyczajem kara-

bele do poowy z pochwy, na znak, e gotowi krwi i yciem bro-

ni wiary w. Wród sumy najpowaniejszy z proboszczów, praat

i proboszcz z Liska, ks. Ludwik Praszaowicz, wygosi z improwi-

zowanej ambony kazanie do tumów na placu przed kocioem,

podczas gdy na polach Widacza zasianych kilkadziesit tysicznym

ludem prawi drugie kazanie misyonarz 0. Baczyski, nie przeszka-

dzajc wcale tamtemu. Suma skoczona. Ksi Wadysaw Czar-

toryski i hr. Stanisaw Potocki bior z otarza powicon ju l^o-

ron i nios na galery przed otarz, za nimi infuaci i arcybiskupi

i sam celebrans nuncyusz w zotolitej kapie. Wród stutysicznych

tumów cisza uroczysta, oczy wszystkich zwrócone na obraz dale-

kowidny; odpiewano antyfon » Regina Coeliy Królowo Niebios we-

sel si«, po której nuncyusz ujwszy w rce koron woy j na

gow Najw. Maryi Panny; syszae kade uderzenie motka, któ-

rym j do obrazu przybija. Gdy skoczy, zaintonowa Te Deuyn,

któremu wtórowa huk salw modzierzowych i dwik dzwonów.

Odmówiono przepisany rytuaem psalm: »Z gbokoci woaem do

Ciebie Panie*, za dusze fundatorów skarbu koronacyjnego, który



852

zabra na skarb pastwa rzd woski, poczem celebrujcy nun-

eyusz udzieli obecnym papiezkiego bogosawiestwa.

Nazajutrz »intronizacya« ukoronowanego obrazu; dokona jej

metropolita Rusi, Sembratowicz. Po jego mszy w. pontyfikalnej

przy improwizowanym na galeryi nad bram kocieln otarzu,

zdjto z niego obraz, umieszczono na feretronie, niesionym przez

ksiy, którzy si kolejno zmieniali, i w procesyi, prowadzonej przez

metropolit, wniesiono do kocioa i osadzono na dawnem miejscu

w gównym otarzu ^}.

Nuncyusz pod urokiem ogromu i wspaniaoci naboestwa,
jakiego podobno w yciu nie widzia, pozosta jeszcze dni kilka

w kolegium, ju to bierzmujc, ju to rozmawiajc z dygnitarzami

duchownymi, z panami i szlacht, a take wiele z Jezuitami, z mo-
dzie nawet zakonn.

Ta przez 8 dni, nietylko suya P. Bogu przy asycie ko-

cielnej, ale i gociom do stou; a zasiadao ich przy stoach wzdu
korytarzy parteru i I pitra ustawionych, po 200 i 300; z dwóch

kuchni 8 kucharzy wydawao potrawy, a szo to tak skadnie i a-

dnie, i zadziwiao mile wszystkich. Taki ad i skad w naboe-
stwach, w mszach w., w spowiedziach, które suchano w impro-

wizowanych konfesyonaach wzdu gównej drogi powiatowej po

obojej stronie umieszczonych, i wród tych stutysicznych gromad

ludu. Starosta przysa 40 andarmów; dziao si im dobrze, bo

ywio ich dostatnio kolegium, a patrole przechadzay si swobo-

dnie; z ambony porzdkowa tumy, wydawa polecenia O. Baczy-

ski z misyonarzami, a suchano ich na skinienie. Wraenia, jakie

odnie móg z »koronacyi« kady mylcy, skreli naoczny wia-

dek, profesor hr. Stanisaw Tarnowski ^).

Zajmujc si tak arliwie i z takiem powodzeniem rozkrze-

wieniem chway Boej na zewntrz, nie zaniedba rektor Jackowski

kolegium i nowicyatu.

Kulturkampf pruski rozpocz si wygnaniem Jezuitów z Nie-

miec i Prus, a wic i ze remu. Mieszkao tam 1872 r. osób 46,

*) Hist. Col. Starav. a. 1877. — Ks. Jan Badeni. Historya koronacyi cu-

downego obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej. Pelplin, druk Romana 1878 r.,

w 8ce, str. 04, bezimiennie.

*) Przegld polski, zeszyt z padziernika 1877 r. artyku: »Galicya we
wrzeniu 1877 roku*.
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a z tych 27 suchaczów filozofii ^); tych wszystkich z czteroma pro-

fesorami, gabinetem fizycznym i bibUotek przyj trzeba i umie-

ci w ju i tak ciasnem kolegium starowiejskim; z 58 osób wzro-

so ono odrazu do 91. Tylko organizacyjny talent rektora móg
tego dokaza. Na wyywienie tylu osób brako na razie pienidzy.

Jamuny szlachty sanockiej i jasielskiej, do hojnie w naturze da-

wane, nie wystarczay. Wic dzielny rektor jedzie do Ksistwa po-

znaskiego i u znajomych obywateh, a mia ich prawie ca Wiel-

kopolsk i Prusy królewskie, skd by rodem, u jednych poycza,

u drugich ebrze o jamun i otrzymuje j. Wstpi po drodze

i do wrocawskiego biskupa Foerstera, bo i szlskich Jezuitów

z Nissy, Rudy, rozgoni kulturkampf. Biskup da jamun, ale do-

wiedziawszy si o poyczce »skd oddasz?* zapyta. — ^>Dcus

providehit^ Bóg opatrzy «, — bya odpowied, i opatrzy. Troskliwy

o zdrowie modziey rektor wybudowa dla niej wil w ssiedniej

wsi Bhznem, któr potem rektor Szczepkowski przeniós pod las

do Starejwsi.

W nowicyacie wskrzesi O. Jackowski, 8 grudnia 1874 roku

»fihacy maryask*, zaprowadzon jeszcze 1710 r., w nowicyacie

wiedeskim przez 0. Antoniego Mordaksa, rozkrzewion potem

w prowincyi austryackiej i zatwierdzon 1743 roku przez jeneraa

zakonu Retza, od kasaty za zakonu 1773 r. zapomnian. Jest ona

tem dla nowicyuszów, czem »kongregacya maryaska* dla stu-

dentów *).

Ponad te wszystkie jednak prace, zajcia i zabiegi, górowaa

w nim myl inna, wielka, icie apostolska, niesienia pomocy srodze

ucinionym, a opuszczonym od wszystkich. Unitom podlaskim. Od-

dawszy wic 23 grudnia 1877 r. rektorskie rzdy O. Szczepkow-

skiemu, pospieszy na Podlasie, ale posiew przez niego rzucony

w Starejwsi, cudowne wyda owoce. Misyonarze starowiejscy roz-

chodzili si na w.szystkie strony na Ru i Bukowin, z sowem Bo-

em i oprócz wielkich misyi, wprowadziH mae misye dla jednej

*) Studyum filozoficzne otwarto najprzód w Starejwsi 1860 r.
;

przenie-

siono 1867 r. do nowego kolegium w Krakowie, roku za 1868 do remu; stam-

td znów do Starejwsi 1872 r. Pozostawao tam do 1885 r., w którym przenie-

siono je do nowego kolegium w Chyrowie. Std 1887 r. do Tarnopola, a 1895 r.

do nowego kolegium w Nowym Sczu. (Catalogi breves).

«) Annuae Litlerae Col. Starav. 1875—1877.



854

tylko parafii czyli rekolekcye ludowe, które wkrótce rozpowszech-

niy si bardzo.

Te zbone prace nad ludem przez misye, nad klerem i szla-

cht przez coroczne rekolekcye, nad wszystkiemi warstwami i sta-

nami przez liczne, a wystawne naboestwa, spowiedzi, kazania

w kociele starowiejskim, obok zwyczajnych zaj nowicyackich,

wykadów, dysput, popisów i egzaminów retorów i filozofów, wy-
peniaj piciolecie powtórnych rzdów O. Szczepkowskiego. Dla

zdrowia i rozrywki modziey zakonnej wymurowa will pod

lasem biskupim w Starejwsi 1879 roku^); dla polepszenia ma-
teryalnego bytu kolegium, wydzierawi od Jezuitów acuckich
wie Krzemienice, wiele te ulepsze wprowadzi do kolegium,

ozdób do kocioa; ksigami nowemi i darowanemi od nowicyusza

Karola Koczorowskiego, powikszy bibliotek. Wród tych stara
i zabiegów, dnia 8 czerwca 1882 r. powoany zosta od prowin-

cyaa Jackowskiego, na reformatora zakonu 00. Bazylianów w Do-

bro milu. Jake si to stao ?

Zakon bazyhaski na Rusi mia swe monastery ju w XII w.

Przybyway mu nowe fundacye w nastpnych wiekach, dla braku

jednak wyksztacenia i nauk i dla schizmy, nie rozwin akcyi na

zewntrz, kontentujc si bogomylnoci. Podczas reformacyi

w XVI wieku, gdy wiele ruskiej szlachty chwycio si nowinek re-

hgijnych, podupad do reszty, tak pod wzgldem Uczby, jak ducha

zakonnego. DwigaU go z upadku, metropolita unicki Rutski i ar-

cybiskup poocki w. Jozafat Kuncewicz, za natchnieniem i przy

walnej pomocy Jezuitów wileskich w latach 1609—1636, jak to

opowiedziaem indziej ^). W poowie XVII w. zreformowani uniccy

Bazylianie mieU na Litwie 45 klasztorów pod osobnym protoarchi-

mandryt czyli jeneraem, podczas gdy dyzuniccy niezreformowani

posiadali w Koronie i na Rusi 55 monasterów, zalenych od dyece-

*) Zdawna odbyway si w Orzechówce majówki nowicyuszów. Jedn
tak opisa wierszem (1841 r.) ks. Antoniewicz, dotd niedrukowanym ; rkopis
w bibliotece Pawlikowskich we Lwowie i w Archiv. Prov.

») Patrz: Jezuici w Polsce. I, 555—561: II, 86—92; III, 537 i broszur
moj: Reforma XX. Bazylianów w Polsce. Lwów 1883.
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zyalnych ruskich biskupów i razem z nimi przyjli w cigu XVIII w.

w wikszej czci uni, a z ni i reform. Synod ruski zamojski

1720 r. spoi i uorganizowa lepiej, jak ca uni, tak i zakon Ba-

zylianów, a wstpowaa do nich licznie szlachta polska. Oprócz

studium domesticum dla swoich, otworzyli gimnazya dla wieckiej

modziey, i z grona swego dostarczali cerkwi ruskiej dzielnych bi-

skupów, kaznodziei, misyonarzy, którzy ksztacili si w Rzymie

u w. Sergiusza i Bakcha. Rozbiorem Polski stokilkadziesit mona-

serów dostao si pod panowanie Rosyi, i te zniesione zostay

ukazami carskimi w latach 1831— 1839, 1865 i 1872. W Galicyi

pozostao monasterów 32, z tych dekreta Józefa II zniosy 18, re-

szta 14 klasztorów, a w nich 61 zakonników, wskutek józefiskich

ustaw o zakonach i klasztorach, popado w rozprzenie takie, e
wreszcie wdaa si w to Stolica w. i polecia metropolicie Józe-

fowi Sembratowieowi przeprowadzi wizyt kanoniczn i reform.

Uprzedzi chcia metropolit prowincya bazyliaski, profesor

uniwersytetu lwowskiego dr. Klemens Sarnicki *), a nie znajdu-

jc odpowiednich ludzi w swem zgromadzeniu, uda si po nich do

przeoonego 00. Zmartwychwstaców Kalinki. Nie otrzymawszy

ich, zwróci si do prowincyaa Jackowskiego, który w porozumie-

niu z Stolic w\, z kongregacy w. Propagandy wiary i jenera-

em zakonu, na mocy papiezkiej bulli z dnia 12 maja 1882 roku,

Sififjulare praesidium, podj si zbonego dziea, i przeznaczy na

razie 00. Szczepkowskiego i Wojciecha Baudissa do niego. Zaczto

od domu nowicyatu w Dobromilu, i ten urzdzono wedug dawnej

reguy aprobowanej przez Benedykta XIV r. 1744; potem w miar
jak przybywao wychowanych w reformie ksiy i braci, zapeniano

nimi kolejno monastery, usuwajc z nich starych zakonników do innych

niezreformowanych jeszcze klasztorów *). W cigu lat 20 odrodzono

*) By Polakiem i alumnem aciskiego seminaryum, ale skompromito-

wany politycznie (ksiki polskie cenzur austryack zakazane, znaleziono

u niego), 184H r. przyj obrzdek ruski i zosta Bazylianinem.

•) Po Dobromilu przyjmoway reform monastery tym porzdkiem: a-
wrów 1884 r., L\v(3w 1887 r., Krystynopol 1888 r., Krechów i ókiew 1891 r.,

Ilaszkowce i Buczucz 189,'] r., Drohobycz 1897 r., Krasnopuszcza i Podhorce

1900 r. Przyby im te nowy monaster w Michaówce pod Dwiniaczk, funda-

cyi Jana Daszkiewicza 1895 r. Niereformowani Bazylianie jedni wymarli, drudzy

wrócili na wiat, zostaa ich garstka, 10 staruszków z prowincyaem Sarnickim

w monasterach zoczowskim, puhoskim i hoszowskim na wymarcie.

JEZUICI w POUCf. V. b't
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w ten sposób cay zakon. Przeoonymi byli zrazu Jezuici, usuwali

si w miar, jak z ona zreformowanych Bazylianów wychodzili

sposobni na urzdy zakonnicy. Mistrzem nowicyuszów zosta ju
1895 r. 0. Roman (w zakonie Andrzej) Szeptycki. Od 1900 roku

ju tylko prowincya by Jezuit, O. Bapst, w trzy lata póniej

10 wrzenia 1904 r. i on zoy sw wadz w rce Bazylianina O. Pla-

tona Filasa i odtd Bazylianie rzdz si sami, zawili jedynie od

kardynaa prefekta kongregacyi Propagandy wiary ^).

Studya te filozoficzne i teologiczne odbywali modzi Bazy-

hanie przez pierwsze lata pod profesorami Jezuitami, potem mieli

ju wasne studyum i wasnych profesorów. Sowem, w sprawie

onej reformy postpili Jezuici mdrze, szlachetnie i zbonie, dali

im najtszych swoich ludzi 2), dali im studya i nauki takie, jakie

swojej modziey daj, zaszczepiU w nich gbokie przywizanie do

unii i ducha apostolskiego, a nadto opatrywah materyaln ich

stron, nie mao przytem zaywszy kopotu, gdy uposaenie 12 kla-

sztorów, które przed 1883 r. na utrzymanie ledwo 50 osób star-

czyo, teraz wyywi miao dwa i trzy razy tak wielk liczb za-

konników. Nietylko wic odnowili wszdzie cerkwie i budynki i ule-

pszyh gospodarstwo folwarczne i nietylko prowincya ich 0. My-

*) Wedug szematyzmu bazyliaskiego (Catalogus Ordinis S. Basilii Ma-

gni) z roku 1905— 1906, zreformowany przez Jezuitów zakon liczy: 70 ksiy,

46 kleryków, 79 braci, 12 monasterów. W cerkwiach zaprowadzi Apostolstwo

Serca Jezusowego i Sodalicy maryask i kieruje niemi; daje wielkie misye

ludowe i rekolekcye ruskiemu klerowi, seminaryom i szkoom; dopomóg do re-

formy i prowadzi duchowo monaster Bazylianek lwowskich, zaoy za i pro-

wadzi duchowo zgromadzenie Suebniczek ruskich; posiada wasny nowicyat

i studium domesticum (dwóch zdolnych kleryków wysa na uniwersytet do

Innsbruku) i wasn drukarni. Nie dosy tego, zreformowani Bazylianie objli

w zarzd papiezkie kolegium ruskie w Rzymie, na placu Madonna dei Monti 3,

a dla braci Rusinów, wychodców za morze, urzdzili misye w Brazylii i Ka-

nadzie, na których pracuje 7 ksiy, 3 braci. Sowem stali si dla ruskiej Cer-

kwi tern, czem Jezuici dla aciskiego Kocioa. Jedno grozi im niebezpiecze-

stwo: szowinizm narodowo ruski, zaprawiony nienawici do acinników. W mo-

nasterze krechowskim O. Mrozowski (z Polaka, Rusin) wykada modym Bazy-

lianom humanistom literatur polsk.

•) Oprócz wspomnianych wyej 00. Jackowskiego, Szczepkowskiego

i Baudissa, zasuyli si wielce, nie ujmujc innym, koo reformy, jako przeo-

eni i profesorowie: 00. Mycielski, Bapst, Wierciski, Lic, Wasilewski, aszczyk,
Stec, Boeger, jak sami Bazylianie to wyznaj.
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cielski wymurowa obszerny dom (dla 70 i wicej osób) na nowi-

cyat w Krechowie, bo klasztor dobromilski pomimo rowów i dre-

nów wilgotny, okaza si niezdrowym dla modych: ale nadto sta-

rali si dla nich o jamun na msz w. (stipendia missdlia)^ a na-

wet wprost ebrali. Przeoony monasteru ókiewskiego Jezuita

aszczyk, zaoy drukarni, w której Bazylianie i dawne ruskie

ksigi i nowe wasne pisemka i ksiki, niestety nie wolne od

uprzedze do acinników, wytaczaj. A czynili to wszystko z po-

wiceniem szczerem, nie biorc adnej pensyi, ani prowizyi, lecz

poprzestajc na wspólnem yciu z Bazylianami. Czynili to sumien-

nie, przestrzegajc sami i pilnujc, aby obrzdek ruski unicki,

ustawy i regua bazyliaska we wszystkiem wiernie i cile wpro-

wadzon i zachowan bya. To wiadectwo oddali im publicznie

Bazylianie 1904 r., gdy niektóre ruskie dzienniki lwowskie na Je-

zuitów z oszczerstwami misyonarza bazyliaskiego w ókwi « si

rzuciy.

§. 90. Waniejsze wypadki w kolegium starowiejskiem.

Kongregacya generalna XXIII, rok 1882—1886.

Wrómy dó kolegium starowiejskiego. Przyby do niego dnia

30 lipca 1882 r., ukoczywszy wizyt pastersk w ziemi sanockiej,

sufragan przemyski Ignacy obos, aby swe imieniny tu obchodzi.

Szanowa on i kocha cay zakon i kadego z osobna i to stale,

jednakowo, od chwili zwaszcza, gdy pozna bliej Jezuitów 1855 r.,

a ten szacunek i yczliwo zaznacza publicznie przy kadej spo-

sobnoci, wobec kleru, szlachty, urzdników. Cz niema dobo-

rowej swej biblioteki darowa kolegium starowiejskiemu. Wic go

te rektor Mycielski i kolegium cae przyjo wspaniale a serdecz-

nie, w kociele piewem chóralnym, w refektarzu obiadem przy-

zwoitym, w auli szkolnej uczon^akademi.

W rok potem d. 28 sierpnia, nowy rektor Klemens Baudiss

przyjmowa przemyskiego biskupa ^ukasza Soleckiego na dworcu

kolei w Zagórzu, przywióz go na obiad do Jurowiec, do p. Ze-

nona Soneckiego, wyprzedzi potem do Starejwsi, aby mu godne

przygotowa przyjcie. Nazajutrz udzieli biskup wice mniejszych

nowicYuszom i bierzmowa wieniycli. Zjechao si kilku szlachty,

55*
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moc kleru z rektorem krakowskiego uniwersytetu ks. Józefem Pel-

czarem na czele. Po obiedzie modzie zakonna uczcia biskupa

i goci wierszami o w. Cyryllu i Metodym, przeplatanymi pie-

wem, wieczorem za ogniami sztucznymi. Nazajutrz rano wybierz-

mowa biskup 200 dzieci, a po podwieczorku na willi, gdzie si

te nie obyo bez piewu i wierszy, rad z przyjcia i dzikujc za

nie, wróci do Przemyla.

Jak przed 1848 r. w Tarnopolu, tak po przywróceniu zakonu,

kongregacye prowincyonalne odbyway si w Starejwsi od 1853

do 1868 r. regularnie co 3 lata. Z powodu zawieruchy politycznej

we Woszech, zaboru Pastwa Kocielnego i Rzymu przez woskiego

króla Wiktora Emanuela, propter inimtatem. temporum^ jak si wy-

raa jenera, nastpia dusza przerwa.

Tern samem odby si nie moga kongregacya jeneralna,

walny sejm Jezuitów, a przez lat 30, które od ostatniej jeneralnej

kongregacyi upyny, namnoyo si spraw i kwestyi sporo czeka-

jcych jej orzeczenia. Czu jej potrzeb przedewszystkiem jenera

Beckx, który obarczony wiekiem (hczy lat blizko 90) i rzdami

w nader trudnych okolicznociach, pragn zoy brzemi zbyt ci-

kie na modsze barki. Wic 11 maja 1883 r. zwoa kongregacye

jeneralna 23 z rzdu do Rzymu na dzie 16 wrzenia. Z tego po-

wodu odbya si po przerwie lat 15 prowincyonalna kongregacya

w Starejwsi od 10-15 Kpca, na której wobec otworzy si maj-

cego gimnazyum w Chyrowie, rozprawiano wiele o przystosowaniu

studyów zakonnych do austryackiego systemu nauczania i do wy-

maga ducha czasu i postpu nauk; ale nic nie postanowiono,

w nadziei, e kwestya ta, obchodzca cay zakon, rozstrzygnit

zostanie na kongregacyi jeneralnej. Wybrano wic na ni elektorów

00. Antoniego Langera i Szczepkow^skiego, którzy te z prowin-

cyaem Jackowskim, z pocztkiem wrzenia udali si do Rzymu.

Otwierajc kongregacye, jenera Beckx owiadczy, e po na-

radzie z asystentami i za zgod Leona XIII, zwoa j »w tym celu,

aby z powodu wieku i ubytku si jego, obrano dla pomocy jego

wice-jeneraa z prawem nastpstwa «. Kongregacya okrelia to ja-

niej, e ten wice-jenera » pomocnikiem bdzie jeneraa qui adjuor

si, i tyle bdzie mia wadzy, ile mu jej jenera uyczy zechce «•

Jako 24 wrzenia wybrano przy pierwszem gosowaniu wikszo-

ci gosów wice-jeneraem 0. Antoniego Anderledy, Szwajcara,
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asystenta Niemiec (a wic i Galicyi). Do tych gosów przyczy
uroczycie swoje votum jenera Bec]vx i ucisnwszy elelita, ucao-

wa rk jego, co wszyscy zebrani w sali elelicyjnej na znale czci

uczynili. Przystpiono potem do wyboru nowych asystentów, gdy
dawni, wiekowi i oni, zoyh swój urzd. Dla prowincyi niemieckich

i Galicyi, wybrany asystentem O. Kasper Hoevel. Wnet potem pro-

wincya Jackowski, dla spraw wanych, za zezwoleniem kongrega-

cyi, powróci do Krakowa. Kongregacya tymczasem zajmowaa si

spraw nauk ') i nie wydawszy na razie uchway stanowczej, pole-

cia prowincyaom uoy z jeneraem sposób, w jaki dawna Ratio

M Przyjwszy za podstaw encyklik Leona XIII Aeterni Patris, poleca-

jc trzymanie si w wykadach teologii i filozofii nauki w. Tomasza z Akwinu

i dawne Ratio studiorum, nie wydaa kongregacya adnej ordynacyi powsze-

chnej, uwzgldniajc mdrze, ze w rónych krajach, róne s naukowe prdy
i potrzeby. Uchwalia jednak, e naley: 1) rozszerzy studyum prawa kano-

nicznego i historyi kocielnej; 2) zastosowa teologi dogmatyczn i polemiczn

a take filozofi scholastyczn do tegoczesnych kwestyi, i w tym celu sporz-

dzony ma by dokadny »spis (elenchus) kwestyi teologicznych i filozoficznych,

które maj by wykadane, i tych, które winny by opuszczone* i to w kadej

prowincyi z osobna, przez komisye z dzielnych profesorów zoone. Spis ten

przez prowincyaa zatwierdzony, suy ma tymczasowo za dyrektyw w nau-

czaniu teologii i filozofii. Te komisye prowincyonalne rozdziel te kwestye,

które kady z osobna profesor teologii w cigu roku ma wyoy, i zrobi do-

kadny rozkad przedmiotu samego i godzin wykadowych dla dogmatyki, kazui-

styki, egzegezy, kanonów i historyi kocielnej. Wszystkie te elaborata komisyi

prowincyonalnych przel prowincyaowie do jeneraa, ten za wyznaczy komi-

sye jeneraln, która ostatecznie wypracuje odnowiony, do potrzeb czasu i lu-

dzi, zastosowany plan nauk teologii i filozofii dla caego zakonu. Dotd to si

jeszcze nie stao.

Pozwolia te kongregacya, aby Jezuici skadali publiczne egzamina (tam,

gdzie rzdy si tego domagaj) na profesorów matematyki i nauk przyrodni-

czych w konwiktach i gimnazyach, bez uszczerbku wszelako trzechlecia nauk

filozoficznycli. Co do filologii za staroytnych jzyków, etnologii, archeologii,

historyi, matematyki wyszej i nauk przyrodniczych, to niech prowincyaowie

porozumi si z jeneraem i wybior najzdolniejszych do tych nauk ludzi i bez

szkody dla studyów zakonnych, niech staraj si, aby si w nich wyksztacili.

(Institutum Soc. Jesu. III, 503—505).

Zastosowano si do tych uciwa kongregacyi jeneralnej i w Galicyi. Co-

rocznie kilku modych Jezuitów sucha nauk powyszych na uniwersytecie kra-

kowskim, skada publiczne egzamina profesorskie, tern wysi od innych profe-

sorów, e oprócz matury, uniwersytetu i egzaminów pastwowych, maj za sob
5 lub 7 lat zakonnych nauk filozofii i teologii.
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studiorum do potrzeb i prdów XIX wieku, w kadej prowincyi

z osobna, zastosowan by moe.
Dnia 18 czerwca 1884 r. obchodzono domow, rzadk bardzo

u Jezuitów, uroczysto sekundycyi kapastwa O. Baworowskiego,

na któr z rodziny przybyli siostrzeniec jego hr. Grocholski z Hry-

cowa na Woyniu i bratanica hr. Agenorowa Gouchowska (wdowa)

z synem, z goci za pan Dwernicki, starosta sanocki, brzozowski

Punicki, kilkunastu ksiy z ssiedztwa. Szanowano i kochano rze-

wego jeszcze starca; on pierwszy ze szlachty wstpi do zakonu

w Galicyi ^), on w najtrudniejszych, icie krytycznych chwilach rz-

dzi i ratowa prowincy, on jako superior lwowski i rektor kra-

kowski pokor i dobroci podbija serca wszystkich, a budowa
szczer, prostoty pen pobonoci. W okazaniu tej czci i mioci
przodowa prowincya Jackowski, który naumylnie opóni wizyt

doroczn kolegium, aby uczestniczy w obchodzie, a wznoszc toast

przy obiedzie, wspomina jego zasugi podczas rozproszenia tak

rzewnie, i dla wzruszenia przerwa mow. Modzie zakonna

uczcia jubilata pikn akademi z wierszy i piewu zoon.
W padzierniku t. r. wprowadzono w myl Leona Xni, na-

boestwo róacowe przez cay ten miesic.

Nie wspominam o wycieczkach misyjnych, rekolekcyach dla

ksiy, inteligencyi i ludu. Byo komu pracowa, w kolegium mie-

szkao 21 ksiy, bo prowincya urzdzi w niem 1883 r. trzeci

prób dla 6 ksiy pod » instruktorem « 0. Mycielskim. Nadmieniam
tylko, e praca misyjna przeniosa si ju do miast; omiodniowa
misya odbya si od 22 sierpnia 1883 r. w katedrze przemyskiej

staraniem kanonik^ów Puzyny i Glazera z konferencyami wieczor-

nemi dla inteligencyi miejskiej ^). Trzydniowe misye w Samborze

*) O. Baworowski, ur. 1796 r , by ciotecznym bratem sawnego lis. Sta-

nisawa Chooniewskiego ur. 1791 r, którego ywot obszerny opisa O. Jan Ba-

wieni. Matki obydwóch byy rodzone siostry, Rzyszczewskie, kasztelanki luba-

czowskie. Oni dwa] i trzeci Oarowski, zmary Kamedu na Bielanach pod
Krakowem, wnuk powieszonego hetmana, to jedyne powoania z stanów wy-
szych do stanu duchownego w epoce masoneryi i wpywu Irancuzczyzny. Ks.

Chooniewski za modu by bratem masonem loy w Petersburgu, ale wnet si
z niej wykreli.

") Pracowali tam 00. rektor Klemens Baudiss, Zdzisaw Bartkiewicz,

Obmiski, dla korilorencyi O. St. Zaski.
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i Sanoku w grudniu t. r., rekolekcye ludowe w Tarnowie w marcu

1884 r. *). Wspaniae byy 8-dniowe misye w Tucliowie i Jarosa-

wiu we farze z konferencyami w kociele 00. Reformatów w czer-

wcu 1885 r.2).

Nie wspominam te corocznych egzaminów, popisów, akade-

mii pobonych i uczonych w imieniny rektora, mistrza nowicyu-

szów i przy innych okolicznociach odbywanych. Byy one wicze-

niem naukowem, a suyy te za rozrywk przyjemn a uyteczn.

Prowincya Jackowski, dla ciasnoty miejsca, w kolegium bowiem

mieszkao przeszo 100 osób, przeniós 1883 r. pierwszy rok filo-

zofii (loik) z czci podrcznej biblioteki filozofów do kolegium

w Krakowie, co nie okazao si praktycznem; w dwa lata póniej

umieci rok 2 i 3 filozofii w nowem kolegium chyrowskiem, dokd
te niebawem przeniós rok 1 z Krakowa ').

§. 91. Poar kolegium i kocioa starowiejskiego. — Od-

budowanie i powikszenie kolegium. 1886—1893.

Rektorat O. Klemensa Baudissa, który by wicej misyona-

rzem jak rektorem, zakoczy si nie wesoo. Dnia 3 lipca 1886 r.

okoo godziny 10 rano, wszcz si poar w pralni, ogarn bu-

dynki folwarczne, przeniós si na dachy kolegium, które wraz

z pitrem drugiem zniszczy; spah dachy i belkowania obydwóch

wie, stopi dzwony, obróci w perzyn dachy i wizania kocioa,

a jedynie potnym sklepieniom zawdziczy naley, e ocalao jego

wntrze, i wcale niepotrzebnie Brzozowianie i Starowiejszczanie

rzucili si do wynoszenia sprztów, otarzy, ba nawet samego

obrazu Matki Boskiej, który zoono na poblizkiej ce. Niestety,

sikawka kolegium rozeschnita, zardzewiaa, nie bya do uycia;

zanim stra poarna przybya z Brzozowa, a nad wieczorem z Sa-

noka, pomienie podsycane i gnane wiatrem, ogarny ju kolegium

*) Pracowali tam rektor Baudiss, 00. Makowski, Bartkiewicz, Plukasz.

Oprócz tycli uwijali si po paraliach z kazaniami, misyami, rekolekcyami: 00.

Zosel, Uram, Wilczkiewicz, Skalski, Andrzejczak, Adamski.

*) Pracowali tam 00. rektor Klemens Baudiss, Pukasz, Wilczkiewicz, dla

konlerencyi O. Zaleski.

») Hist. Col. Starav. 1882—1886.
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i koció, ratunek by niemoebny; ogie szaa, niszczy ca dob,

ostatecznie obfity deszcz, zagasi go. Szkody w budynkacti obli-

czano na 50.000 zr., nie byy zabezpieczone w adnem towarzy-

stwie, ufano sn opiece w. Józefa. Nie zawioda ona.

Na wie o poarze posypay si jamuny, 1.000 zr. od ar-

cybiskupa lwowskiego Morawskiego, 300 zr. od sufragana jego bi-

skupa Puzyny; przemyski biskup Solecki oprócz 150 zr. dostarczy

cz budowlanego drzewa z swych lasów, uczynili to samo hr.

Zofia Szeptycka (matka metropolity), hr. Ostrowska, Zenon Sonecki

i inni, pan Wokowicki z Strzyowa przyby jeszcze podczas po-

aru i zostawi znaczn sum. Take superior Harder z Zuckman-

tlu, rektor z Chyrowa Christian i sam wice-jenera Anderledy

»z kasy kardynaa Franzelina« przysah co prdzej zapomog*).

Zacny biskup tarnowski obos wyda 25 lipca list pasterski, pikny

treci i stylem, w którym wysawia Matk Bosk starowiejsk,

dla ask jej nadzwyczajnych, ale i Jezuitów dla ich prac i powi-
cenia i wzyw^a dyecezy ca do skadek i ofiar na odbudowanie

wityni. Proboszcz take z wgierskiej wsi Homonny, przysa

z hstem kondolencyjnym skadk 57 zr. od parafian. Dziki ener-

gicznej obronie obydwóch stray, braci Dydka, Konstantego, Boro-

nia, Tomkiewicza, Bartkowiaka, kleryków. Sióstr Suebniczek, wie-

niaków z Starejwsi, Golcowy, Domaradza, ludzi folwarcznych z Wi-

dacza, ocalaa infermerya, szatnia, bibUoteka ^), zakrystya, sow^em

parter i I pitro z wszystkiemi ruchomociami, a nawet z palcego

si pitra II uratowano wiele. Szcztki folwarku ocalia stra sa-

nocka.

Có si stao z pogorzelcami ? Prowincya Jackowski otrzy-

mawszy w Krakowie telegram: »Kolegium i koció w pomieniach «,

zamierza nowicyat i retoryk przenie do Podkamienia lub Jaro-

sawia do klasztoru dominikaskiego; myla i o zamku w Olesku

*) List kardynaa Franzelina do rektora Baudissa 23 lipca 1886 r., w któ-

rym pisze, e prosi wice-jeneraa »er mochte Iinen durci den P. Procurator

Vioni, aus meiner Kasse eine Beisteuer zur Restaurirung der Kirche und des

Hauses, zukommen lassen«.

*) Ta iya znaczna, pomnoy j swym ksigozbiorem . p. Dr. Ludwik

Klojassa, uporzdkowa za przed kilkunastu laty O. Boniacki. Niepotrzebnie

powyrzucano ksiki przez okna na ogród i uszkodzono ich wiele. Zakrysty
przeniosy Suebniczki do swego domu, take Sanctissimum przeniós O. Ku-
siacki do ich kaplicy.
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lub Podhorcach. Obeszo si bez tego. Rektor Baudiss po krótkiej

naradzie, 11 kleryków retorów przeznaczonych juz na 1 rok filo-

zofii, wyprawi jeszcze 3 lipca do Chyrowa, nowicyuszów z ich mi-

strzem O. Mycielskim umieci na willi, kilku ksiy i braci pozostao

w kolegium, innych porozbierali midzy siebie ksia proboszczo-

wie ssiedzi, inni jeszcze znaleli przytuek w chatach gospodarzy

starowiejskich i w domu Suebniczek. Bydo folwarczne przyj do

swej obory dzierawca Widacza Edward Duniewicz. Wspóczucie

nie ponne, ale pene ofiarnej uczynnoci, ucieszyo dotknitych nie-

szczciem. Ca noc i cae przedpoudnie 4 Hpca gaszono poar,

a bya to uroczysto Najsodszego Serca Jezusowego, wic msze

w. odprawiono w kaplicy na placu przed kocioem. Koo 10 rano

nadjecha prowincya. » Obraz Matki Boskiej czy ocalony?* — pyta

pierwszego, którego spotka, O. Pukasza. —
> Ocalony*. — »To

wszystko ocalone, bdmy spokojni*. Koo poudnia spad deszcz,

który najskuteczniej dopomóg do ugaszenia resztek poaru.

Prowincya urzdzi kaza, za pozwoleniem biskupa, orato-

ryum publiczne w domu Suebniczek, kaplic obszern na placu

przed kocioem. Dnia 6 lipca wysa 00. Andrzejczaka, Gowac-
kiego, Wilczkiewicza, Pukasza na kwest do dworów szlachty sa-

nockiej, jasielskiej, przemyskiej, która zaiste nie skpia jamuny
w drzewie, ziarnie i groszu. Zamianowa sekretarza swego 0. Merkla

vice prowincyaem dla Starejwsi i poleci zaj si odbudowaniem

ruin, w tym celu przyzwa z Chyrowa inyniera Ostrowskiego i po-

mocnika p. Meisnera. Wreszcie kongregacy prowincyonaln, która

odby si miaa w Starejwsi, naznaczy do Chyrowa na 20 lipca. To

zarzdziwszy pogna do Krystynopola. Po co ? Nie przypuszczajc,

aby kolegium odbudowane by mogo przed zim, umyli wynaj
dla modziey zakonnej, do obszerny, a prawie pusty, bo trzech

tylko byo zakonników, klasztor 00. Bernardynów w Krystynopolu.

Zgodzi si chtnie 0. gwardyan, potrzebne byo pozwolenie O. pro-

wincyaa, rezydujcego w Kalwaryi. ITda si tam O. Rotiienburger

i dobi targu. Alici O. Merkel i pan Ostrowski upewniaj, e do

listopada kolegium bdzie mieszkalne; podzikowano wic 00. Ber-

nardynom za ich uczynno, a tymczasem zabrano si do usu-

nicia rumowisk, co ludno wiejska z Turzegopola, Kom borni,

Bliznego, Jasienicy na ochotnika, z naboestwa do Matki Boskiej,

w kilku dniach wykonaa.
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Zwoono prawie bezpatnie, »tak na ofiar « jak lud ma-

wia, drzewo budowlane podarowane z lasów szlacity ssiedniej,

a take ziarno na zasiew i ycie np. od p. Ostaszewskiego ze

Wzdowa 60 korcy pszenicy i yta; mularze wal kominy, stawiaj

nowe, naprawiaj mury pitra II; brat Biaobrzeski z tuzinem cie-

li stawia nad nimi tymczasowe dachy z desek, wyciga belki

i krokwie na obydwie wiee i dachy kocioa i pokrywa gon-

tem. To w Hpcu. W sierpniu ju dnia 4 rektor Baudiss bogo-

sawi kamie w^gielny pod nowy dom folwarczny za ogrodem

daleko od kolegium: sowem fervet opus, wre i kipi robota. 200 lu-

dzi przy niej zatrudnionych. A nie do naprawia stare gmachy.

Ju dawniej postanowione byo przybudowanie od wschodnio-pó-

nocnej strony dwupitrowego pawilonu; psuo to symetry ró-

wnolegoboku kolegium, ale rozszerzao je znacznie. Teraz postano-

wiono to wykona wedug planu p. Ostrowskiego; 9 sierpnia po-

bogosawiono kamie wgielny i rozpoczto bra fundamenta.

Po skoczonem trzechleciu rektorstwa O. Klemensa Baudissa

dnia 19 sierpnia 1886 r., obj rzdy O. Jan Rothenburger, Alzat-

czyk, i zaj si budow tak dzielnie, e dachy kocioa pokryte

gontem 20 sierpnia, dachy kolegium 21 wrzenia, pitro II odbu-

dowane 9 padziernika, nowy pawilon wyprowadzony pod dach

27 padziernika i ju 14 Hstopada w uroczysto w. Stanisawa

Kostki obiad podano w nowej saU jadalnej. Na folwarku te dwa
dugie murowane budynki ukoczone 27 padziernika. Jeszcze spie-

szniej postpowao odnowienie kocioa, dokonano tego w 2 mie-

sicach, bo 5 wrzenia w uroczysto w. Joachima, wniesiono pro-

cesyonalnie z kaplicy Suebniczek Najw. Sakrament i odprawiono

pierwsze naboestwo, a 7 t. m. wprowadzi (z teje kaplicy) opat

Sotwiski w wspaniaym pochodzie kilkutysicznego ludu, 580 So-

w^aków z Homonny i szlachty, cudowny obraz Matki Boskiej do jej

wityni i na dawnem osadzi miejscu. Roboty mularskie i ciesiel-

skie zamknito 4 grudnia, tylko stolarze, pod komend brata Ma-

Hny, pracowah przez zim. Trzy wielkie harmonijne dzwony spro-

wadzi rektor z Wienerneustadt za 1.541 zr.; pierwszy raz ude-

rzono w nie 22 grudnia*). W kilka lat póniej, pod koniec 1890 r.

^) llist. Col. Starav. 1886, spisana przez naocznego wiadka O. Schick-

tana bardzo dokadnie.
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umieszczono na chórze nowy organ, za 3.000 zr. z fabryki Rie-

giera w Karniowie (Jiigendorf) na Szlsku austryackim, staraniem

administratora parafii O. Skalskiego kupiony.

Nadzwyczajny ten popiech w robotach, zwaszcza kociel-

nych, przypisa naley nietylko dzielnoci rektora, który wszdzie

by, w^szystkiego dopilnowa, nie aowa sów zachty, ale i po-

czstunku i napitku rzemielnikom, lecz take pobonoci pomocni-

ków i robotników. Ci ludzie nie pracowali jako najemnicy, ale jako

czciciele Maryi, z mioci ku Niej; wic te nie aowali rk*).

Trwao to przez lato i jesie, a gdy wszystko byo gotowe,

retorzy powrócili z Chyrowa, nowicyusze z willi; 26 pad. 1886 r.

kolegium ju byo w penej formie i liczyo 58 osób. Wróci te da-

wny porzdek nowicyackich wicze pobonych, retorycznych wy-

kadów, popisów akademii, a ksia, którzy podczas poarowego
rozproszenia rozbiegli si na wszystkie strony i prac misyjn, je-

dni pozostah na niej, drudzy osiadszy w kolegium, zamienili j na

zbon prac w odnowionym kociele.

Z kocem kwietnia 1887 r. podjto znów mularskie roboty

koo tynkowania murów, schodów i t. d., ciesielskie koo parkanów

ogrodowych i dalszych budynków folwarcznych jak stodoy i t. d.

Rektor zasmakowawszy sobie w budowaniu, wykoczy 1892 roku

kopuy obu wie kocielnych ze skadek po caym kraju zebranych

i nakry miedzi. Pierwej jeszcze, 1889 r. obok starej willi do-

kupiwszy kawa lasu za 230 zr., wyprowadzi dom pitrowy, aby

na wypadek zajcia na szpital kolegium w czasie wojny, na

któr si wówczas zanosio, miaa modzie zakonna gdzie si

schroni; wiecznie co przebudowywa, poprawia, wykocza. A tym-

^) Dziewczta z Brzozowa, Starejwsi, Malinówki, Bliznego, caymi dniami

pracujc do upadego, wzbraniay si przyj i nie przyjy zapaty. Kmiecie

starowiejscy sze razy nawrócili po budulec, trzy blizko mile, do lasów We-
glówki pod Odrzykoniem; kmiecie z Trzeniowa, Korczyny, Odrzykonia, Jasio-

nowa, Dugiego, pozwozili olbrzymie tramy z lasów F^ukowska; kmiecie z Sta-

rejwsi, Bliznego, Orzechówki, Malinówki, Jasienicy, uczynili to samo z lasów

biskupich, wszystko bezpatnie ^na oliar Matce Boej*. Rektor kaza icli ura-

czy obiadem lub wieczerz, oto wszystko. Prawda, e sam przyszed do nich,

dzikowa, rozmawia, nieraz rady ich zasiga, to sobie oni cenili wicej, ani-

eli pienidz, a cieszyo ich przewiadczenie, e sio przyczyniaj do odbudowa-

nia piknej wityni Matce Boej.
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czasem przybywao nowicyuszów; liczba osób w domu wzrosa do

120 i wicej; skd ich wyywi ? Rel^tor wysya co roli brata Ratu-

szynskiego na kwest po dworach, sam za z O. Kiciskim udawa

si raz po raz na Szlsk pruski z misyami i pomoc dla tamtej-

szych proboszczów, oni za opatrywali kolegium jamun.
Dnia 8 czerwca 1887 r. odwiedzi kolegium biskup jasski Mi-

koaj CamiUi, który lubo Franciszkanin, Jezuitów do Rumunii wpro-

wadzi, z superiorem jasskim O. Habenim. Zaproszono go na sum
i procesy Roego Ciaa, na rozdanie pierwszej komunii dzieciom.

Prowincya dzikowa mu przy toacie za wskrzeszenie dawnej mi-

syi jezuickiej w Jassach i yczliwo dla zakonu. On za, rad

z przyjcia, pi dni bawi w kolegium.

W listopadzie 1887 r. na uroczysto w. Stanisawa Kostki,

przyby zaproszony sufragan przemyski Jakób Glazer. Przywióz go

rektor z Sanoka dzieln czwórk, a w kociele i domu przysposo-

bi godne przyjcie. Po bierzmowaniu i sumie, biskup powici od-

wieone i nowe kolegium; na jego uczczenie zjechao do 50 szla-

chty i ksiy.

W wito Oczyszczenia N. M. P. 2 lutego 1888 r. obchodzono

dwie domowe uroczystoci, przy zjedzie 45 goci ^): profesy 4 lu-

bów rektora, luby pubhczne O. Sieprawskiego. To znowu 2 hpca

obchodzi sekundycye kapastwa O. Józef Wawreczka; retorzy

urzdzili dla akademi o ks. Karolu Antoniewiczu, przeplatan

piewami, z którym pracowa, którego uwielbia sdziwy jubilat.

Pomijam uroczystoci kanonizacyjne w. Piotra Klawera, Jana

Rerchmansa, Alfonsa Rodrygueza dnia 5, 6 i 7 wrzenia 1888 r.;

pomijam naboestwo jubileuszowe i uroczysto aobn za dusze

w czycu w niedziel 30 wrzenia t. r. od Leona XIII, z okazyi

sekundycyi swego kapastwa pozwolonej i inne doroczne kocielne

i domowe festyny. Wspomn, e 6 maja 1889 r. przyby, wracajc

z Wiednia z 2 kongresu katolickiego, arcybiskup lwowski Seweryn

Morawski, aby piciodniowe odprawi rekolekcye i jamun zasili

*) Byli to wycznie prawie, dobrodzieje i jamunicy kolegium. Gzeme
im wdziczno okaza? zaproszeniem na festyn domowy. Nalea do nich nowy
starosta brzozowski hr. Augnst Dzieduszycki z .Jasionowa, syn hr. Maurycego,

autora dziea: '>f^iotr Skarga i jego wiek« nietylko przyjaciela, ale apologety Je-

zuitów, i wierny tradycyi ojca, wiadczy dobrze Jezuitom starowiejskim i jako

urzdnik i jako ssiad.
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ubóstwo domu; ze 2 lipca t. r. odbya si w kolegium kongrega-

cya prowincyonalna, na której obrano prokuratorem do jeneraa

O. Langera: e O. Schicktan zabra si do uoenia, rozrzuconej

podczas poaru biblioteki, któr znacznie powikszy swym ksigo-

zbiorem praat maryacki ks. Ludwik Bober (f 1891 r.) i do napi-

sania po acinie historyi Jezuitów w Galicyi, któr doprowadzi do

roku 1831; e wreszcie urzdzono wasn drukarni i powikszono

j 1888 r.^).

Dzielny rektor Rothenburger nietylko budowa, nietylko za-

cht i przykadem podtrzymywa zaprowadzone ju naboestwa,

misye, rekolekcye, ale wprowadzi rzecz now, arcyzbawienn, re-

kolekcye dla nauczycieli ludowych. Dziki jego zabiegom, 66 nau-

czycieh zjechao 17 sierpnia 1890 r. na odprawienie pierwszych reko-

lekcyi w kolegium starowiejskiem. Szeciu z nich ruskiego obrzdku,

wic dla nich w dzie komunii generalnej zaprosi rektor probo-

szcza ruskiego z Izdebek ze msz w. On te wyprawi 00. Mro-

wiskiego i Walla do Westfalii i Saksonii w marcu i czerwcu

1891 r., gdzie wiele polskich robotników z Ksistwa poznaskiego

i Prus zachodnich w fabrykach pracowao, a pozbawieni polskich

^) Stara si o ni O. Makowski, wice-magister nowicyuszów, i sprowa-

dzi 28 lipca 1888 r, z Wiednia z fabryki Rusta czcionki i maszyn za 1000 zr.

Drukarzem by brat Erazm Ansion. Póniej z kocem 1888 r. sprowadzi z Ber-

lina dwie maszyny do zszywania i obcinania kart, wreszcie 19 kwietnia 1889 r.

zakupi u Rusta wielk (szybk) maszyn, a tymczasem stara si u rzdu

o prawo publicznoci dla drukarni. Wytoczono w niej: Pie do w. Józefa,

wiczenia w. Ignacego przez Ludwika de Palma, po acinie, Zasady y-
cia duchownego. Katalog Tow. Jez. prowincyi galicyjskiej na r. 1890, taki Ka-

talog prowincyi 00. Bazylianów, Rubrycell Tow. Jez. na rok 1880, Koronk

do Matki Boskiej na pamitk 63 lat jej ycia przez O. czyckiego, wreszcie

oprócz innych drobniejszych: Poezye Sarbiewskiego, Mathiae Casimiri Sarbiew-

ski e Soc. Jesu Poloni Foemata omnia 1892 r. przez O. Tomasza Walla. Wy-

danie to jest owocem wielkie] pracy i erudycyi. Nie byo jeszcze ukoczone,

dopiero 507 stron wytoczono, a ofiarowa jo w piknej oprawie ks. Wincenty

Smoczyski z Tczynka, przewodnik pielgrzymki polskiej 1891 r. Leonowi XIII,

wielkiemu znawcy i mionikowi literatury aciskiej. Papie nietylko dar przy-

j, ale przemówi na pociwa Sarbiewskiego i z pamici ustp z jego liryków

powtórzy.

Drukarnia nie opacaa si w Starejwsi, wic j 1894 roku nabyo kole-

gium chyrowskie; a gdy i tu okazaa si zbyteczn, sprzedano wiksz cz
maszyn i czcionek drukarzowi Slyfiemu w i^rzemylu 1897 r.
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ksiy, sabli w wierze, psuli si w obyczajach. Infirmarza, brata

Boronia wysa t. r. na trzechmiesiczii praktyk wodnej kuracyi

do Worishofen w Bawaryi, a gdy ten z dobrem wiadectwem od

sawnego ks. Kneipa powróci, urzdzi w kolegium i na willi,

a potem i w Krakowie may zakad kneipowski. Niedugo potem

sam O. Rothenburger zapad na zdrowiu i nie prdko je odzy-

ska. Nastpi po nim w rektorstwie 8 wrzenia 1892 r. O. Micha
Andrzejczak.

Tymczasem umaro dwóch jeneraów zakonu, sdziwy O.

Beckx 4 marca 1887 r., wikaryusz jego a potem nastpca O. An-

derledy 18 stycznia 1892 r., zamianowawszy kart sekretn wika-

ryuszem jeneralnym 0. Ludwika Martina, Hiszpana. Ten zwoa
kongregacy jeneraln, 24 z porzdku, nie do Rzymu jednak, ale

do Lojoli w Hiszpanii ^) na dzie 24 wrzenia 1892 r., prowincya

za Mycielski naznaczy kongregacy prowincyonaln, dla wyboru

elektorów jeneraa, do Chyrowa na 5 lipca t. r. Obrano 00. Szczep-

kowskiego i Jackowskiego. Zebrani w Lojoli prowincyaowie i ele-

ktorowie, asystenci, sekretarz i prokurator zakonu, wybrah 2 pa-

dziernika w^ drugiem skrutynium wikaryusza O. Martina jeneraem,

a nastpnie nowych asystentów; dla prowincyi niemieckich i gali-

cyjskiej obrany asystentem O. Meschler. Kongregacya objawia mi-
dzy innemi yczenie, aby jenera przeniós sw rezydency z Fie-

sole (Fesulae, staroytne miasto etruskie) pod Florency, co z wielu

poczone niedogodnociami, do Rzymu, a take, eby zarzdzi na-

pisanie historyi caego zakonu, której od 1632 r. dotd niema ^).

Uwzgldni obydwa yczenia jenera, bo ju 1894 roku zamieszka

w Rzymie, w kolegium germanicum, prowincyaom za poleci zna-

le sposobnych ludzi do zebrania materyaów i napisania historyi

najprzód kadej prowincyi z osobna, co si ju w czci stao

i dzieje.

*) Tak sobie yczy Leon XIII, przez wzgld na wrogie dla Jezuitów

usposobienie woskiego rzdu. Olbrzymie kolegium lojolskie obejmuje w sobie

starodawny zameczek rodziny Lojolów, gdzie si urodzi i przeby mode lata

w. Ignacy, w którym te podczas choroby nawróci si szczerze do Boga.

«; Institutum S. J. III, 513, 515, 521.
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§. 92. Wskrzeszenie szlacheckiej sodalicyi maryaskiej.

Dzieci Maryi. — Dalsze odnowienie kocioa i kolegium.

1892-1897.

Nowy rektor Micha Andrzejczak zapewni sw^oim rzdom po-

tn opiek Matki Boskiej, wskrzeszeniem zapomnianej od 1773 r.

szlacieckiej kongregacyi maryaskiej (Soclalitas Nohilium). Znalaz

ju grunt przygotowany podczas rekolekcyi szlacheckich w pocie

1892 r., na które po przerwie (wskutek poaru) kilkuletniej, ze-

brano si liczniej. Marszaek sanocki Feliks Gniewosz i Wodzi-
mierz Dwernicki, poruszyli wtenczas myl zespolenia lepszych y-
wioów obywatelskich w sodaHcy maryask; na projekcie si je-

dnak skoczyo. Dowiedziawszy si o tem rektor, objedajc
z pierwsz wizyt dwory, a najprzód Temeszów Dwernickiego i No-

wosielce Gniewosza, owiadczy wprost, e pragnie wskrzesi sta-

ropolsk kongregacy sodalisów Maryi, i e niniejszem do niej za-

prasza. Przyjto zaproszenie wdzicznie; jedni zachcaU drugich.

Do innych rozesa rektor zapraszajce listy, objaniajc w nich cei

i zadanie kongregacyi; dosy, e z pocztkiem hstopada 1892 r.

zgosio si koo 30 obywateli szlachty do .sodalicyi. Ich wszystkich

zaprosi rektor na uroczysto w. Stanisawa Kostki 13 listopada

t. r. do Starejwsi. Równoczenie uda si do biskupa przemyskiego

Soleckiego z prob, aby raczy przyby i ceremonii przyjcia,

pierwszych po 100 latach, Sodalisów Maryi dopeni, do innych

za arcypasterzy kocioa w Galicyi i do Ojca w. na rce kardy-

naa Ledóchowskiego, wyprawi listy z oznajmieniem o wskrzesze-

niu sodalicyi i z prob o bogosawiestwo. Biskup Solecki, bdc
ju zaproszony na ten dzie do konwiktu chyrowskiego, poleci su-

fraganowi swemu biskupowi Glazerowi zastpi siebie w Starejwsi;

rektorowi za listem nader uprzejmym objawi sw rado z wskrze-

szenia sodaHcyi i przesa bogosawiestwo .sodaHsom.

W wili uroczystoci przybyo ich 19, zjecha i biskup Gla-

zer, i nazajutrz o godzinie 8, podczas uroczystej wotywy przed

wielkim otarzem, pasowa ich weduj? prastarego ceremoniau na

» rycerzy Maryi* Sodales Mariani. Koo 10 rano nadjechao jeszcze

7 panów. Tych przyj biskup po obiedzie, w kaplicy domowej do
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kongregacyi, równie uroczycie, i za zgod wszystkich ogosi pre-

fektem kongregacyi na rok jeden Augusta Gorajskiego, marszaka

kronieskiego. Wieczorem retorzy uczcili Sodalisów akademi na

temat »Marya Królow Korony Polskiej*; pod koniec odczyta re-

ktor telegramy: od kardynaa Dunajewskiego, biskupa obosa i kar-

dynaa Rampolli z bogosawiestwem Ojca w. i nader pikny,

serdeczny list od arcybiskupa Morawskiego z wyrazami najywszej

radoci i z bogosawiestwem. Za godo sodalicyi przyjto medal

srebrny z wizerunkiem Matki Boskiej Starowiejskiej z jednej, w.
Stanisawa Kostki z drugiej strony. Na dwóch zjazdach w Nowo-
sielcach i Kronie w styczniu i lutym 1893 r. wybrali sodalisi wy-

dzia i uchwalih statut. Na rekolekcye postne zjechao do Starejwsi

25 panów, z tych 5 wpisa dyrektor rekolekcyi O. Jackowski do

albumu sodahsów.

Przykad panów naladoway ony ich i córki, obywatelki

wiejskie, i w^ tym jeszcze roku, podczas postnych rekolekcyi, pro-

siy O. Jackowskiego, aby erygowa kongregacy » Dzieci Maryi «,

on za majc powróci zaraz do Krakowa, odesa ich z tem do

rektora. Pochwali zamiar rektor, w kwietniu rozpisa listy zapra-

szajce do 30 kilku pa w Sanocczyznie, naznaczajc niedziel,

7 maja na zawizanie kongregacyi. Przybyo do Starejwsi pa 20,

za ich zgod rektor ogosi prezydentk hr. Ann z Dziayskich

Potock z Rymanowa i wedug francuzkiego ceremoniau, podczas

mszy w. przed sam komuni w. przyj od nich lubowanie

i wpisa do album kongregacyi Dzieci Maryi. Niezadugo jasielska,

przemyska i Samborska szlachta, póniej nieco tarnowska i kra-

kowska, zawizaa podobne kongregacy.

Czy jest z nich poytek ? Jest i wielki. Przeamany zosta

niemi indyferentyzm, prawie lekcewaenie rehgii, poczone z bra-

kiem cywilnej odwagi wyznawania swej wiary, jakim dotknity by
ogó obywatelstwa wiejskiego od ery józefiskiej i napoleoskiej

poczwszy. Sodalisi nietylko wyznaj si otwarcie by katohkami,

ba i Polakami, gdy staropolsk wskrzeszaj tradycy, bo razem

z polskim ludem praktykuj wiar w kociele, we dworze, na wsi

i na rk id proboszczom w umoralnieniu najprzód swej suby,
potem i wocian, ale zadaniem ich propaganda katolickich wie-

rze, przekona i poj, najprzód w gronie swego otoczenia, a po-

tem dalej i dalej, gdzie si da, w publicznych i prywatnych sto-
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sunkach. » Dzieci Maryi « panie, czyni to samo w swym zakresie,

staraj si o ochronki i szpitale, czsto same je zakadaj, wcho-

dz do chaty wiejskiej, aby zbliy si do ludu, pozna lepiej jego

potrzeby, i zaradzi o ile mona. Jest to cicha, ale icie cywiliza-

cyjna praca ^).

Administrator parafii O. Jan Stojek postara si (1892 — 1894)

o kanoniczn erekcy bractw Róaca i Szkaplerza i zaprowadzi

polecone przez Leona XIII bractwo w. Rodziny przy kociele sta-

rowiejskim. Wycieczki odpustowe, misyjne i rekolekcyjne, pochwa-

la i popiera swym przykadem rektor Andrzejczak tak, 'e na 4,

5 mil, nie byo jednej parafii, któraby tej pomocy duchownej nie

doznaa. W Sanoku odbya si wielka misya w nowym kociele

farnym i franciszkaskim odrazu, od 2 — 11 czerwca 1894 r. Pra-

cowali na niej 00. Stojek, Pukasz, Kiciski, Marszaowicz i Du-
gocki. Wyjeda te rektor z O. Kiciskim na misye do Szlska

górnego, zwaszcza do Lipin, do proboszcza Józefa Michalskiego,

którego przyja pozyska, a po odprawieniu wielkiej misyi przy-

sa mu na czas postu 1893 r. O. Kusiackiego do pomocy. Nie-

stety, zacny ten proboszcz i nowicyatu dobrodziej, paraliem przy

obiedzie tknity, wnet umar; O. Kusiacki ledwo zdy udzieli mu
ostatniej absolucyi. /

By to rok jubileuszowy, 50-Iecia biskupstwa Leona XIII, wic
rektor poczy jubileusz z uroczystoci Serca Jezusowego, zapro-

si na dzie 11 czerwca biskupa przemyskiego Soleckiego i infu-

ata Szediwego z celebr, kilkunastu proboszczów z procesyami

pokutnemi; do 30.000 ludu suchao naboestw^ i kaza w kociele

i na placu przed kocioem, 20 ksiy (oprócz Jezuitów) zasiadao

w konfesyonale. Z podobn wietnoci urzdzi rektor w styczniu

1894 r. beatyfikacy Rudolfa Akwawiwy i Antoniego Baldinucci.

O. Wróblewskiego, który 1894 r. trzeci probacy w Starej-

wsi, jako towarzysz mistrza nowicyatu fsocius) odbywa, uyczy
na dwa zawody w maju i sierpniu sufraganowi lwowskiemu Pu-

zynie, gdy ten 32 parafii wizytowa, jako kaznodziej i spowie-

dnika. O. Kusiackiego wyprawi t. r. na misy do miasta w. Fran-

ciszka w Kalifornii, gdzie na 300.000 mieszkaców przebywao

*) Patrz tom I, 126; II, 362 i broszurk moj: O Sodalisach Maryi. Kra-

ków 1886.

JElUlOi W POLSCt. V. QlQ
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kilka tysicy Polaków, bez ksidza polskiego *). W tyme czasie

wskrzesi rektor nie bez dugiego zachodu rekolekcye nauczycieli

ludowych.

Dla retorów i nowicyuszów, podczas wielkich zwaszcza feryi,

urzdza rektor kilkodniowe wycieczki do Krosna i Odrzykonia, do

Dukli, do pustyni b. Jana i t. d. Po drodze zapraszah ich probo-

szczowie i szlachta na wypoczynek i posiek; oprócz rozrywki, by
to dobry sposób nabycia tego, co nazywamy savoir vivre, towarzy-

skiego obcowania z ludmi.

Pomimo tylu zaj i prac, rektor znalaz czas i pienidz na

budowanie, w którem widocznie sobie podoba, jak jego poprze-

dnik. Wic najprzód 1893 r. podniós o pitro i wykoczy piknie

drug wie kocieln. Wie t równie jak koció, gmachy kole-

gium, kaplice przed kocioem pokry dachówk niepoomsk. We-
wntrz kolegium wymalowa kaza sale i pokoje, przeduy o kilka

metrów, ozdobi stiukiem kaplic domow i zakrysty 1897 roku

i wnet potem 18 czerwca t. r. odda rzdy O. Ignacemu Mellinowi,

sam za przeniós si na superiorstwo do Lwowa, a nastpnie dnia

18 grudnia 1898 r. obj urzd sekretarza (socius) przy prowincyale

Antonim Langer^).

0. MelHn, który ju od 1894 r. peni wany urzd mistrza

nowicyuszów, zatrzyma go take przez trzechlecie swego rektor-

stwa. Podjte przez poprzednika roboty wewntrz kolegium, wy-

koczy piknie, dla statuetki Matki Boskiej loretaskiej (O. -
czyckiego) sporzdzi kaza nowy przybytek, w którym te doka-

dnie streszczon history tego Palladium nowicyatu umieci, a nadto

wyda j w obszernej ksice p. t.: »U stóp Matki Boskiej nowi-

cyackiej. Kraków 1900 r.«. Prace kapaskie i misyjne prowadzi

gorliwie dalej sam i przez drugich Ojców, zwaszcza podczas wiel-

^) Misye w Kalifornii nale do Jezuitów woskich, prowincyi turyskiej,

którzy oprócz stacyi misyjnych, maj tam rezydencye, kolegia i konwikty. Otó
prowincya turyski, aby nie pomoc osierociaym Polakom, uda si do pro-

wincyaa Szczepkowskiego z prob o misyonarza dla nich. O. Kusiacki wyje-

cha 5 kwietnia 1894 r. z Starejwsi, 24 maja stan w San Francisco. Ledwie
rok tam pracowa, bo zapad na zdrowiu i wróci do Starejwsi.

•) W r. 1902 opuci zakon, przeniós si do surowej reguy Trapistów
w Mariastern pod Banialuk w Bonii, oddany bogomylnoci i nauczaniu
kleryków.
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kiej misyi w Starejwsi od 30 sierpnia do 8 wrzenia 1899 r., na

któr posprasza moc Jezuitów, aciskiego i ruskiego kleru z bi-

skupami Pelczarem i Czechowiczem i ich praatami na czele. Bya
ta misya wspaniaem zatwierdzeniem unii Rusi z Rzymem i Polsk,

a zarazem przygotowaniem do drugiej koronacyi Matki Boskiej

i Pana Jezusa w górnej czci obrazu w wielkim otarzu, której

dopeni biskup Pelczar 8 wrzenia. Korony zote sadzone kamie-

niami ofiaroway ze skadek i biuteryi panie obywatelki wiejskie.

Oprócz innych ozdób dla zakrystyi i kocioa przybyy z wiosn
1900 r. okazae kamienne schody z obszern platform, prowa-

dzce do trzech bram kocioa. Wznawiajc staropolskiej pobono-
ci zwyczaj, ozdobiono szczerozotemi sukniami Matk Bosk i Pana

Jezusa w górnej czci obrazu w otarzu wielkim. Syt pracy i ni
przytyrany nieco O. Mellin, ustpi 17 sierpnia t. r. miejsca O. Sta-

nisawowa Licowi.

Ten uwieczni swe rektorstwo, przebudowaniem starej willi,

zaprowadzeniem wodocigów, wybudowaniem kocióka na willi

Starowiejskiej 1904 r., zajmowa si pilnie zarzdem domu i pro-

w^adzeniem dosy licznego nowicyatu, (bywao 30—35 kleryków

i tylu braci), podtrzymujc przy tem tradycyjn prac kapask
i naboestwa w wityni, odmalowanej gustownie i odnowionej

w otarzach i sprztach, staraniem administratora 0. Michaa Ja-

kubi.skiego, zmarego przedwczenie 1905 r., oraz misye i rekole-

kcye w Brzozowie, Sanoku, Kronie, Rzeszowie, w okolicznych

i dalszych parafiach wiejskich, a mianowicie wskrzesi, i przy po-

mocy pieninej kongregacyi maryaskiej panów, utrwali zwyczaj

rekolekcyi nauczycielskich, zaoywszy 1905 r. osobn kongregacy

nauczycieli. Trzy lata przedtem, kongregacya pa, zwaszcza hr. Iza

ubieska, urzdzia swym kosztem w domu starów. Suebniczek,

rekolekcye dla nauczycielek, z których niebawem pow^staa kongre-

gacya nauczycielek miejskich i wiejskich, pod dzieln prezydentk,

pann Zofi odwisk z Biecza.

Zastpi go w rzdzie kolegium dnia 31 Hpca 1905 roku

O. Ludwik Gicho, wstrzyma roboty na willi, a dbay o wygod
i zdrowotne warunki dla swoich, dooy stara, aby i nauki i po-

bono zakonna kwitny.

Czstym gociem w kolegium bywa opat kan. later. ks. So-

twiski, celebrujc sumy na gówne odpusty. Biskupi te przemy-

66*



874

scy Dr. Pelczar i sufragan jego Fischer, okazywali sta yczliwo
dla kolegium; ten ostatni przyby umylnie na dzie 8 wrzenia

1905 r., aby pontyfikaln celebr uwietni najwikszy odpust do-

roczny.

Beatyfikacy koszyckich mczenników Szczepana Pongracza,

Melchiora Grodzieckiego, Marka Kria 8— 10 grudnia skoczy si

rok 1905, zamykaj si dzieje starowiejskiego kolegium *).

§. 93. Druga doba kolegium w Nowym Sczu.
1848-1905.

Podobnie jak w Tarnopolu, tak w Nowym Sczu, Jezuici po-

mimo dekretu banicyjnego nie opuciU na chwil domu swego.

Prawda, e tylko czstk jego, stary klasztorek ponorbertaski fun-

dacyi Jagiey zajmowah, reszt za gmachu zamieniono na ko-

szary; prawda, e tylko 3 Ojców: Józef Podobied superior, Fryde-

ryk Kohnek, Pawe Ciechanowiecki i kilku braci tam mieszkao, ale

rzd nie nagli na oprónienie, maych zreszt, nizkich celek, a lu-

dno rada bya z ocalenia cho tych kilku Jezuitów. UtrzymywaU

si z jamun na msz w. i dochodów z myna i ogrodu, które

dekretem 12 czerwca 1848 r. skonfiskowano, ale uywanie ich po-

zostawiono dawnym wacicielom. W kociele dla braku ksiy,

znikna wietno naboestw, zwaszcza brackich; ograniczy si

musiano na kilku mszach, jednem kazaniu w niedziele i wita
i suchaniu spowiedzi. Trwao to lat kilkanacie, tylko, e do tych

prac przybya 1855 r. duchowna posuga w wieo otwartem wi-

zieniu, do której wezwa Ojców biskup tarnowski. Wskrzeszono te

w tym czasie zapomniane od 1848 roku majowe naboestwo.

') Historia et Litterae Annuae Col. Starav. 1866— 1905.

Rektorowie starowiejscy 1848—1905 r. Superiorowie: 00. Wincenty Iwa-

szkiewicz 1849—1850 r. — Kasper Stiebel do 1853 r. — Józef Siedmiogrodzki

do 1857 r. — Micia Tomaszewicz do 1858 r.

Rektorowie: 00. Andrzej Peterek 1858—1861 r. — Kasper Szczepkowski

do 1866 r. — Fryderyk Kolinek do 1871 r. — Henryk Jackowski do 1877 r. —
Kasper Szczepkowski do 1882 r. — Micha Mycielski do 1883 r. — Klemens

Baudiss do 1886 r. — Jan Rothenburger do 1893 r. — Micha Andrzejczak

do 1897 r. — Ignacy Mellin do 1900 r. — Stanisaw Lic do 1905 r. — Ludwik

Gicho.
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Tymczasowoci pobytu Jezuitów w Sczu, pooyy koniec

dwa reskrypta gubernatora Gouciowskiego do prowincyaa Bawo-

rowskiego; jeden z 5 lipca 1853 r. przywraca im w^sno myna
i reguluje roczn pensy t. z. alimentacy; drugi z 25 lipca t. r.

oddaje na mocy ministeryalnego dekretu z 16 maja t. r. Jezuitom

napowrót » zarzd ( YerwaJung) ich kocioa w Sczu i mieszkanie

dla 5 zakonników urzdzone, oraz uywanie nalecego dawniej do

kolegium ogrodu* ^). O zwrocie kolegium, zoonego jak wiemy

z » aptekarskiego domu« i nowo przybudowanego gmachu, reskrypt

milczy, bo rzd uwaa je za wasno swoj, twierdzc, e dane

przez arcyksicia Ferdynanda d'Este na kupno i budow pienidze

wzite byy z kasy rzdowej ^) i dlatego 7 marca 1850 r. kaza

zaintabulowa je na rzecz funduszu naukowego.

Nie godzili si na to Jezuici; przekonani, jak si potem po-

kazao mylnie, e dom aptekarski, na którym oni ju 1840 r. byli

zaintabulowani, by istotnie ich wasnoci, e arcyksi d'Este

odebra wprawdzie z kasy rzdowej 12.000 zr., które da na now
budow kolegium, ale nie odebra nigdy, i na taki odbiór prokura-

torya skarbu adnego kwitu nie posiada, onych 14.000 zr., które

da rok przedtem na kupno aptekarskiego domu. Nie podziela sn
tego zdania ówczesny superior O. Ciechanowiecki, bo zapylany

przez komisarza starostwa, które pokoje obiera i chce mie urz-

dzone na mieszkanie dla 5 zakonników, poprzesta na celkach cia-

snych i nizkich ponorbertaskiego klasztorku, które dotd oni zaj-

mowah.

Napróno prowincya Szczepkowski domaga si w podaniu

do ministra kultu 21 wrzenia 1866 r. i do prezydyum namiestni-

ctwa 1 grudnia 1866 r., oddania aptekarskiego domu, dowodzc
prawa wasnoci do niego '). Sprawa wloka si lat kilkanacie,

prokuratorya skarbu opierajc si na tem, e kasa rzdowa zwró-

cia arcyksiciu d'Este, wydane na kolegium sdeckie pienidze, od-

rzucia wszelkie wywody i pretensye Jezuitów. Nie do tego, rzd
chcc przenie ponorbertaski klasztor z kocioem i ogrodem

z funduszu rehgijnego na fundusz naukowy, zada od superiora

») Acta Prov. Galie. XXII.

») Patrz wyej str. 694, 699.

») Acta Prov. Galie. XXII.
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Peterka na dwa zawody 1869 i 1871 r. : 1) zrzeczenia si wszel-

kich praw i pretensyi do aptekarskiego domu; 2) owiadczenia, i
Jezuici kadej chwili gotowi s na wezwanie rzdu ustpi z kla-

sztorku ponorbertaskiego i odda go do jego dyspozycyi ^). Za su-

periora odpowiedzia prowincya Kautny przeczco na obydwa razy,

wykazujc niesuszno podobnych da, prowincya za Myciel-

ski, w lat kilka póniej widzc, e ukadami z rzdem nic nie

wskóra, wytoczy funduszowi naukowemu proces w obwodowym
sdzie w Sczu.

Adwokat krakowski Szlachtowski, w skardze dnia 6 kwietnia

1880 r., poparty aktami kontraktu kupna i intabulacyi na imi Je-

zuitów, domaga si oddania domu i ogrodu aptekarskiego (real-

no pod nr. 159), zoenia rachunku dochodów od 10 czerwca

1853 r. i zwrotu kosztów procesu. Sd jednak na podstawie urz-

dowych dokumentów, dostarczonych przez prokuratory skarbu ^),

przyszed do przekonania, e fundusz naukowy zwróci arcyksiciu

owe 14.000 zr. na dom aptekarski i 23.512 zr. na budow no-

wej czci kolegium. Prawda, e Jezuici podpisani s na kontrakcie

kupna domu aptekarskiego, ale to si stao dlatego tylko, e nie

byo cesarskiego pozwolenia na kupno, stara si za o nie, za-

braoby czasu wiele, a tu chodzio o popiech, bo ciasnota mie-

szka dokuczaa Jezuitom; » kupno byo pozorne... nie pozywajce

Towarzystwo Jezusowe, lecz fundusz naukowy kupi waciwie
sporn realno z przynaleytociami na wasno «. Z tych powo-

dów sd 17 kwietnia 1880 r. odrzuci skarg Jezuitów, tytuem za
kosztów kaza zapaci 141 zr. 63 et.

Ubezpieczywszy si przy wasnoci dawnego kolegium, rzd

1) Hist. Resid. Sandec. 1868-1874.

2) Tyci dokumentów byo 19, najwaniejsze dwa: 1) reskrypt nadwornej

koniisyi nauk z 9 padziernika 1840 r., nakazujcy funduszowi naukowemu, aby

zwróci arcyksiciu d'Este dane przez niego naprzód 14.000 zr. na dom apte-

karski. Sum t asygnowao gubernium do kameralnego urzdu patniczego

22 czerwca 1841 r., urzd ten wypaci j arcyksiciu, jak to powiadcza kasa

gówna we Lwowie 19 czerwca 1873 r. 2) Asygnaty gubernialne z 14 stycznia,

13 lutego i 17 marca 1841 r. do urzdu patniczego na sum 23.512 zr. 22 et.

któr da arcyksi na nowe kolegium, dobudowane do aptekarskiego domu,
do ponorbertaskiego klasztoru. (Dekret sdowy 17 kwietnia 1880 r. w Archiv.

Col, Sandec ;.
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chcia si raz uwolni od ponorbertaskiego klasztorku z kocioem
i górnym ogrodem i za superiorstwa O. Sozaskiego 1883— 1885 r.,

po przeprowadzeniu przez osobn komisy oszacowania, owiad-

czy si z gotowoci sprzedania go za 2.000 zr. Ale Jezuici, czy to,

e suma wydawaa si im za wysok, czy te, e pewni byli, i
rzd ich z onych celek nawet na wizienie nie przydatnych nie

wyruguje, dosy, e nie spieszyli z kupnem i znów przez lat kil-

kanacie uywali ponorbertaskiego klasztorku. Dopiero 1900 roku

rektor Makowski zgosi si do ministra skarbu z zamiarem naby-

cia klasztorku na' wasno zakonu. Minister w reskrypcie 13 maja

t. r. godzi si na sprzeda, ale da 7.500 zr. (15.000 koron),

dodajc, i tylko »dla okazania dobrych jego chci dla zakonu <^,

naznacza tak nizk cen. Rektor jednak dnia 17 czerwca t. r.

przedstawi ministrowi, e waciwie tylko górny ogród i plac si

kupuje, bo stare mury klasztorku musz by zburzone, i nowy dom
postawiony, koció za ani si sprzedaje, ani kupuje, bo jest rze-

cz extra commcrcium, i dlatego ofiaruje dawn szacunkow sum
2.000 zr. Minister nie uwzgldni tych przedstawie, rektor nie na-

piera o kupno.

Upyny dwa lata, nowy rektor Stanisaw Siarkowski podj
spraw 12 kwietnia 1902 r. W odpowiedzi otrzyma z sdeckiej

dyrekcyi okrgowej skarbu reskrypt ministeryalny z dnia 13 maja

1900 r. >^z zaproszeniem do zoenia w teje dyrekcyi najdalej do

30 dni pisemnej, moc prawn majcej deklaracyi, czy przyjmuje

warunki w wymienionym reskrypcie ministeryalnym podyktowane?*

Nie byo co robi, tylko warunki przyj, z wypat jednak zwle-

kano. Nareszcie d. 14 lipca 1905 r. stan kontrakt kupna i sprze-

day ponorbertaskiego klasztorku, kocioa i ogrodu za 15.000 k.,

które Jezuici prokuratoryi skarbu we Lwowie, wraz z podatkiem

przenonym 525 koron wypacili. Klasztorek przeszed na ich wa-
sno ^).

Có si stao z dawnem przez nich czci kupionem, czci
nowo wybudowanem kolegium ?

Pozostaa nadal w niem kasarnia; na dziedzicu i korytarzach

odbyway si wiczenia wojskowe, a w rody i soboty srogie egze-

kucye, po 25, 40 i wicej kijów austryackicii odHczano biedakom;

*) Dotyczce akta w Arcliiw Cul. iSandecensis.
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wrzaski bitych, krzyki komendy i zwyczajne haasy kasarniane,

uprzykrzay pobyt w rezydencyi. Po przerobieniu starego popijar-

skiego gimnazyum na wizienie, opróniono pierwsze pitro kole-

gium z wojska i oddano w sierpniu 1854 r. na gimnazyum o sze-

ciu klasach. Na parterze pozostay koszary i areszta wojskowe;

studenci przypatrywaU si onym egzekucyom kijami, wród jków
i wrzasków bitych, wic dyrektor Kruczkowski zada od ministe-

ryum usunicia tego rodzaju widowisk, które w modziey wszelk
ochot do wojskowoci zabi mog. Jako wkrótce usunito je,

i karano onierzy na dziedzicu starego zamku (magazynu woj-

skowego). Dopiero gdy 1866 r. puk sdecki wyruszy na wojn
prusk i cay prawie wygin, zamieniono take parter kolegium

na klasy gimnazyalne, których ju byo 8.

Ssiedztwo z studentami milsze byo jak z onierzami, ale

niemniej niewygodne. Dyrektor mieszkajc w gmachu gimnazyal-

nym, którego by gospodarzem, odmyka i zamyka gówn bram,
przez któr wejcie do rezydencyi, kiedy chcia, np. zim o 5, la-

tem o 7; bywao wic, e do rezydencyi dosta si nie byo mona
jeno przez koció, który te do póna wieczorom sta otwarty. Na
obydwóch dziedzicach podczas pauzy haasili studenci, niepokojc
staruszków w ich mizernej rezydencyi.

Ruchhwsze ycie wprowadzi do niej superior Jdrzej Peterek

od 1862—1867 r., znany nam misyonarz szlski, rektor starowiej-

ski. Oywi naboestwo bractwa Serca Jezusowego, erygowa bra-

ctwo Niepokalanego Serca Maryi, pomnoy liczb kaza, .siedzia

kamieniem w konfesyonale. ciga si te lud z okohcznych wio-

sek i z gór, zwaszcza w adwencie i pocie, bo na mil 12 w pro-

mieniu nie byo klasztoru. ZabijaU si te formalnie staruszkowie

ksia t konfesyonaow prac, która nietylko w niedziel i wita,
ale w dni targowe, wtorki i pitki przecigaa si do 1 i 2 po po-

udniu. Przyniesiono im ma i krótk pomoc 1866—1867 r., gdy
w rezydencyi teologi moraln dla 5 Jezuitów i 2 Cystersów urz-
dzono. Wykada j O. Baraski 1863 r. do Scza przybyy, do-

gmatyczn za 0. Teodozy Sozaski. Podczas cholery 1873 roku,

która tak grasowaa, e cae domy wymary, a w innych po kilka

osób gino, 00. Wolf i Sliwowski, wziwszy z .sob par butelek czer-

wonego na ratunek chorych wina, wyjedali raniutko, a wracali
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pónym wieczorem od posugi zaraz dotknitych. Inni w kociele

caymi dniami sucliali spowiedzi wylky tylu mierciami lud.

W adnym te domu Jezuici tak czsto nie umierali, jak w s-
deckim, bo w cigu kilku lat, wstpio do grobu a 6, wic prowin-

cya Mycielski da 1877 r. rezydencyi kilku modszych ksiy jak

00. Jan Kiciski, Józef Sperl. Obydwaj mówili rekolekcye wielkopo-

stne w kociele, a take w wizieniu, a w Zasowie zaprowadzili

apostolstwo modlitwy. W r. 1878 przewodniczy O. Iwon Czeow-
ski rekolekcyom ksiy w Zakliczynie i acucie, a z powodu ju-

bileuszu nadanego przez nowego papiea Leona XII, aby przygoto-

wa wiernych do dobrej spowiedzi, tumaczy w majowych kaza-

niach dekalog i przykazania kocielne

Nowy superior Kolinek urzdzi pierwszy raz w rezydencyi

rekolekcye dla 15 ksiy, które dawa O. Czeowski, powtarzay si

odtd czciej; wiele te uczyni, równie jak jego nastpca O. Kle-

mens Baudiss, dla ochdóstwa domu i ozdoby kocioa. Dachy jego

kryte 1676 r. dachówk, która zniszczaa, obniono niepotrzebnie

i pokryto blach za superiorstwa O. Ciszka 1887 roku, staraniem

gównie O. Adlera, hojnoci Józefy Szymonowicz, pani na Sko-
wej, która z swych lasów belek i krokwi dostarczya. Ona te

w roku nastpnym fundowaa nowy organ z fabryki Riegera na

Szlsku i wiadczya wiele kocioowi i rezydencyi, a na prob
niektórych Jezuitów, take innym kocioom i zakonom.

Ze skadek zebranych gównie staraniem brata zakrystyana

Stankiewicza, sprowadzi superior Kiciski srebrn gotyck mon-

strancy z Wiednia za 800 zr., a z fabryki Seippa w Krakowie ta-

k puszk na 1.000 komunikantów za 120 zr., w czerwcu za
1890 r. rozpocz przy pomocy tego brata zakrystyana wewntrzne

odnowienie kocioa. Usunito najprzód dawny otarz wielki. Obraz

Matki Boskiej Pocieszenia przeniesiono do rezydencyi, zotnik kra-

kowski Piotr Seipp odzoci go, i przyozdobi dwoma nowemi ko-

ronami z wotów i darów osób pobonych. Malarz z cka, Stani-

saw Bochyski zobowiza si kontraktowo, wymalowa presbyte-

ryum w .stylu matejkowym (jak koció Panny Maryi w Krakowie)

wedug w.skazówek profesora Luszczkiewicza, tudzie naw i kaplice

w. Anny i w. Józefa w 3 miesicach, skoczy jednak dopiero

12 listopada. Gdy presbyteryum byo ju gotowe, wniesiono 30 sier-

pnia w uroczystej procesyi obraz Matki Boskiej do kocioa
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i umieszczono w tymczasowem wielkim otarzu. Nowy gotycki, z d-
bowego i lipowego drzewa otarz wielki, wykona wedug rysunku

inyniera kolejowego Jana Chorego, brat Stanisaw Dydek *). Kon-

sekrowa otarz biskup tarnowski Ignacy obos 1 sierpnia 1891 r.,

w obecnoci hr. Edwarda Stadnickiego z Nawojowej, hr. Jana Gho-

mentowskiego z Raby, licznego duchowiestwa i ludu, a na pa-

mitk dnia tego podarowa zakrystyi kielich gotycki z stosownym

napisem u spodu.

By ten pasterz, jak wspomniaem indziej, ju od 1855 roku

Jezuitów szczerym przyjacielem; zostawszy biskupem w Tarnowie,

przyby na wizyt pastersk 26 lipca 1889 r. do Nowego Scza,

a imieniny swe chcia obchodzi razem z Jezuitami, i d. 31 lipca

w dzie w. Ignacego odprawi w ich kociele msz w. i przyj

u nich obiad. Drugi raz przyby, wracajc z wizyty dekanatu bo-

cheskiego, na powicenie otarza. Trzeci raz, gdy w hpcu 1892 r.

z powodu 600-letniej rocznicy mierci b. Kunegundy, w klasztorze

PP. Klarysek w Starym Sczu, odbywao si uroczyste podniesie-

nie jej koci, poprzedzone 8-dniow misy jezuick, biskup przez

5 dni zamieszka w rezydencyi jak wród swoich. Nastpnego roku,

w przejedzie do Szczyrzyca na kilkotygodniowe wytchnienie, no-

cowa u Jezuitów. Przyjmowa ich te u siebie z przyjacielsk ser-

decznoci, a proboti ich i yczeniom stara si zadouczyni we
wszystkiem, bo szanowa i kocha, nie osoby, ale zakon cay. Po-

dobnego usposobienia dla zakonu byli dwaj wyznawcy wiary: su-

fragan poznaski biskup Jan Janiszewski, wizie przez dwa lata

w Gnienie i wygnaniec lat 10 za obron praw Kocioa, i arcybi-

skup Hryniewicki, biskup niegdy wileski, wygnaniec i on w Ja-

rosawiu nad Wog, potem proboszcz tuchowski; obydwaj odwie-

*j Odmalowanie kocioa z poprzedzajcemi je poprawkami mularskiemi

kosztowao 1.964 zr. Dawny otarz sprzedano do kocioa w Cikowicach za

135 -"r., który si wnet polem zawali. Odnowienie obrazu Matki Boskiej 280 zr.

Nowy otarz z zoceniem, statuami w. Piotra i Pawa, z nowym obrazem do

zasuwy i z rubami elaznemi 1.576 zr,, razem wic 3.820 zlr. Dano te now,
zocon ambon, nowe dbowe stale i nowe balaski, w kaplicy w, Anny po-

sadzk wyoon steingutem. Oprócz oliar i skadek pobonych na miejscu, su-

perior Kiciski otrzymywa jamuny z Szlska, dokd na prace misyjne czsto
wyjeda. (Hist. Resid, Sandec, a, 1890—1894),
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dzili sdeckich Jezuitów 1876— 1894 r. przyjci z czci nalen
i gocinnie.

Ów myn, oddany napowrót Jezuitom przez rzd, powodem
by wielu przykroci i utrapie dla nich. Zarzdzali nim od 1853 r.

brat Drozdowicz, potem brat Gabryelski, ale e w tym czasie kilka

nowych na rzece Kamienicy postawiono mynów amerykaskich,

wic myn jezuicki dawnej struktury, mao mia miewa i mao
przynosi dochodu, a w dodatku mynarze ssiedzi, zwaszcza pro-

testant Andrzej Jenkner, dokuczali w wieloraki sposób. Wic supe-

rior Peterek, zawezwawszy 1867 r. z Cieszyna mechanika Augu-

styna Michn, kaza myn przerobi na sposób amerykaski, w^yda

na to do 3.000 zr., zaduywszy si na poow tej sumy. Go gor-

sza, wszed w kolizy z burmistrzem Gutowskim i starost Kurow-

skim, bo bez odnowienia z miastem dawnego z 18 kwiet. 1848 r.

kontraktu, kaza jaz na Kamienicy z gruntu przerobi, a mynarz
Jenkner dowodzi starocie, e jaz ten niebezpieczny dla poniej

idcego mostu nad Kamienic i sprowadzi w tym celu komisy
na miejsce. Wstrzymano wic wszelkie roboty, i dopiero na tele-

graficzny z namiestnictwa rozkaz, który uzyska zastpca superiora

O. Baeg, otwarto je na nowo i ukoczono 6 wrzenia 1867 r.

Ale kopot nowy, kto ma zarzdza mynem ? Wic przez

lat 8 wydzierawiono myn, najprzód onemu Michnie, potein ydowi
Landau, potem Niemcowi przybdzie Teybnerowi, z maym docho-

dem a wielkim kopotem, wszelkie bowiem uszkodzenia w mynie,

jazie, brzegach rzeki i mynówce, spowodowane czstemi powo-

dziami lub inn przyczyn, naprawi byli powinni wedug kon-

traktu swym kosztem Jezuici, a nadto mieszkacy na lewym brzegu

Kamienicy, domagali si wynagrodzenia za straty powodzi wyrz-
dzone, przypisujc je jazowi. Dla uniknicia tylu przykroci, pro-

wincya Kautny rozkaza myn sprzeda. Nie byo kupca katolika,

jeno ydówka zamona Schijtzer, z t wic 16 kwietnia 1875 r.

stan kontrakt kupna sprzeday myna za 13.000 zr. Przykro byo
Jezuitom mie najblisze ssiedztwo z ydami, sarkano te na to

w miecie i susznie. Szczciem zapomniano o prawie józefiskiem

obowizujcem dotd, które zabrania alienowa dobra duchowne

bez pozwolenia ministra kultu, i kontrakt rozerwano, ale zato pani

Schiitzer wybudowaa nieopodal 3-pitrowy myn amerykaski,

który konkurency robi jezuickiemu, wic chocia zarzdca jego
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brat Franciszek Zieliski ulepszy go znacznie wedug najnowszych

wynalazków mynarskich, to dochód nie odpowiada wydatkom,

a czste powodzie psuy to, co z takim mozoem i kosztem zro-

biono. Po mierci brata Zieliskiego 1893 r. obj zarzd myna
brat Firla^).

§ 94. Poary. — Rezydencya sdecka zamieniona na

kolegium. 1893—1905.

Dzie 17 kwietnia fatalny by dla Scza poarami. Pierwszy

1893 r. pochon ca dzielnic ydowsk, grozi kocioowi jezui-

ckiemu i rezydencyi, ale w sam por zmieni si kierunek wiatru

ku zachodowi, Jezuici ocaleli, spali si zbór protestancki. Drugi

1894 r. by straszniejszy. D gwatowny wiatr poudniowy, i lu-

dzie przechodzc ulic, trzymali si cian kamienic, aby nie upa,
gdy koo poudnia w drewnianym domu piekarza Hebenstreita za-

jo si w kominie, i w braku ratunku, bo stra poarna z komi
i wozami zatrudnion bya woeniem piasku na .drogi i ulice, po-
mie z komina dosta si na wysuszony dach gontowy, którego

ponce kaway rozrzuci wicher na domy w rynku i na sam ra-

tusz. I ten gontami by kryty, na strychu sienniki straaków, które

pomieniem zajte, jakby olbrzymie pochodnie wicher roznosi da-

leko, na myn jezuicki za miastem, na dwór hr. Romera i domy
wiejskie w Zabeczu, 4 kilometry od miasta. O godzinie 2 jedno

wielkie morze pomieni, gnane potnym wichrem ogarno nie-

szczsne miasto, o 6-ej trzy poacie rynku i wszystkie ulice ku pó-
nocy, razem 120 domów stay si pastw niszczcego ywiou;
strae poarne z Grybowa, Tarnowa i Krakowa przybye, zaleway
ju tylko niedopalone belki i dymice stosy zgliszczy.

Jezuici wanie co siedli do stou, gdy wpad kto z miasta,

woajc: * rynek si pah«. Wybiegli i przekonah si o niebezpie-

czestwie. Wic jeden spieszy do kocioa i Najwitszy Sakrament
unosi do ogrodu, póniej przeniesiono go do fary. Brat zakrystyan

Stankiewicz z 5 miaymi ludmi wyrywa z otarza cudowny obraz

Matki Boskiej i umieszcza pod cieniem drzew w dolnym ogrodzie;

M tlist. Kesid. .Sandoc. 1860—1894.
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inni zabieraj z cel swoich rkopisy, ksiki, i co kto unie moe
i skadaj w dolnym ogrodzie. Bracia i suba ratuj sprzty, su-

knie i bielizn. Tymczasem pomienie ogarny drewniany dach

wiey, wal si przepalone belki, topniej dzwony, pomie z powodu

braku gzemsów, dostaje si do wiza dachu kocioa, blach zwija

w trbk jak papier, na sygnatur, która po dugim oporze wali

si na sklepienia wityni. Ju i do jej wntrza przez drzwi chó-

rowe i wentylatory wciskaj si gste dymy i pomienne jzyki, ale

przyzwana przez brata zakrystyana, który przestrzeg, aeby bro
Boe okien nie otwierano i nie stwtórzono przecigu, stra grybow-

ska zalewa je strumieniami wody. Równoczenie gmachy gimna-

zyalne (dawne kolegium) gontem kryte w pomieniach; z dwóch

tedy stron niszczcy ywio ogarnia rezydency (klasztorek ponor-

bertaski) i wszystkie budynki, pal si parkany ogrodu, stare lipy

i drzewa owocowe, a myn z zapasami ziarna i mki na 5.000 zr.

z stajni i przybudow^aniami, ju tylko dymi si zgliszczami. Nie-

pewni w wasnym ogrodzie, usunli si Jezuici na sam brzeg Ka-

mienicy, i koo 7 wieczorem, gdy ju poar sroy si przesta,

szukah noclegu u znajomych, których domy w poudniow'ej poaci

miasta ocalay. Tylko stary O. Ciszek noc spdzi w swej ceh, przy

wypalonych oknach i drzwiach, wród swdu spaleni:^ka, i przypaci

t miao czy upór, trzechtygodniowem zapaleniem puc.

Na pierwsz wie o nieszczciu, prowincya Szczepkowski

przysa brata Biaobrzeskiego z poleceniem naprawy najprzód ko-

cioa. Sam te z sekretarzem O. Bapstem przyby wkrótce i dawszy

potrzebne rozporzdzenia, zaj si ukadami z namiestnikiem hr.

Kazimierzem Badenim, o oddanie lub sprzedanie za cen umiarko-

w^an, spalonego gimnazyum, jako dawnej wasnoci zakonu. Dnia

3 maja zjecha namiestnik oglda zgliszcza i ruiny nieszczliwego

miasta, chcc dla uzyska bezprocentow poyczk. Zwiedzi i spa-

lon rezydency, której rzdy dzie przedtem obj O. St. Zaleski,

wieo z Rzymu, z archiwów watykaskich przybyy. Ten z upo-

wanienia prowincyaa owiadczy namiestnikowi krótko, e Jezuici

opuszcz Scz, jeeli gimnazyum nie zostanie im oddane lub sprze-

dane. »Tak le nie bdzie <, odrzek dobrotHwie namiestnik i zwró-

ciwszy si do towarzyszcego mu starosty, poleci, aeby jak naj-

prdzej wygotowa i przesa do niego oszacowanie placów i gma-

chów gimnazyalnych, które na razie odda w tymczasowe uywa-
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nie Jezuitom. Dziki tej yczliwoci namiestnika Badeniego, mini-

ster wyzna i c^wiecenia pozwoli 28 wrzenia t. r. na sprzeda

rzeczonych placów i gmachów za 9.500 zr. i ten by koniec du-

goletnich sporów i procesów o dom aptekarski.

Nowy superior, majc wielk pomoc w trzech braciach, Bia-

obrzeskim, Morawcu i odkiewiczu, którzy na czele ciesielskich,

mularskich i stolarskich robót stanli, otworzy ju 6 maja zam-

knity z rozkazu m^agistratu koció, nazajutrz odprawi w^ nim ma-

jowie naboestwo, a przy yczhwoci i mdrej radzie obywateU

dowiadczonych, którzy wasne budowali kamienice, ju 18 sierpnia

1895 r. odda wykoczone i urzdzone wewntrz gmachy z kocio-

em i rozszerzonym cmentarzem kocielnym *), z ogrodem i my-

nem (ten na turbinowy przerobiony, ju 22 wrzenia 1894 r. roz-

pocz mlewo), nastpcy swemu rektorowi Makowskiemu, i od dnia

tego rezydencya sdecka nosi nazw kolegium. Prowincya prze-

niós do niego z Tarnopola trzechletni kurs filozofii dla modziey

zakonnej.

Odrazu zamieszkao w niem osób 60; wrócia dawna wie-

tno naboestw^ z kazaniami, oywiy si bractwa pobone,

zwaszcza Róaca i Dobrej mierci, a jako antydot przeciw wzma-

gajcemu si socyalizmowi, midzy robotnikami kolejowymi, (na

kolonii), zaoono stowarzyszenie katohckich robotników »Przyja «,

1) Jeszcze 3 lipca 1400 roku mieszczanin krakowski Langzidel fundo-

wa w Nowym Sczu kocióek ze szpitalem w. Ducha, dla podupadych

mieszczan i mieszczek sdeckich. Ten szpital (realno pod Nr. 157, hip. 247),

zniszczony poarem 1894 roku, przeniós burmistrz Lucyan Lipiski na

ulic w. Ducha, ruiny za szpitala i plac naby od funduszu ubogich miejskich

superior Zaski na mocy kontraktu z miastem 10 sierpnia 1895 r. zawartego

za sum 2.238 zr. 18 et. w tym celu, aby cmentarz kocielny rozszerzy, drze-

wami zasadzi, mury otaczajce naprawi, i w nich due pikne elazne bramy

osadzi. (Kontrakt kupna w Archiv. Col. Sandec).

Rektor Makowski postawi w rodku cmentarzyska na miejscu starej ka-

miennej, pikn statu Matki Boskiej pod cieniem 4 akacyi; wypaci ratami

resztujce 1500 zr., bo 738 zr. 18 et. wypacone zostay przed podpisaniem

kontraktu i zaintabulowa realno nr. 157, hip. 247, na rzecz kolegium sdec-

kiego. Cmentarzyk przedstawia si piknie, odbywaj si na nim procesye z Naj-

witszym Sakramentem, a w lecie poboni nie mogc si pomieci w kociele,

suchaj naboestwa.
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w czem wielce pomocny by O. Sopuch, i rozpoczto sowem i pió-

rem siln akcy przeciw socyalizmowi ^).

Na razie przytumiono go nieco, ale wkrótce »Przyja« po-

cza sabn, bo nie przynosia materyalnych korzyci swym czon-

kom, skupia si potem koo wasnego sklepiku spoywczego, który

rozwija si pomylnie, jak dugo zarzdza nim prezes » Przyjani «,

lakiernik kolejowy Radwaski, ale gdy nowy zarzdca, praktykant

adwokacki, chcia sklep prowadzi na wielk skal, a nie bdc
zawodowym kupcem, tego nie umia, nastpio bankructwo, w do-

datku zniesawienie » Przyjani «, bo jej prezesowi Radwaskiemu
wytoczono 1902 r. proces sdowy o lekkomyln kryd, który je-

dnak skoczy si uniewinnieniem oskaronego. Nierównie skute-

czniejsz jak » Przyja «, okazaa si Kongregacya maryaska, za-

prowadzona midzy robotnikami kolejowymi przez O. Józefa Ga-

dowskiego 1905 r.

Rektor Makowski stara si bardzo o ozdob i ochdóstwo
kocioa, w którym równie jak w kolegium, zaprowadzi owietlenie

elektryczne; sprawi 12 gotyckich lichtarzy na wielki otarz, dla orkiestry

kocielnej sprowadzi instrumenta muzyczne, na celebry uroczyste

zaprasza Cystersów- z Szczyrzyca, zwaszcza zacnego opata Kolora

i kler wiecki, z którym, równie jak z nieliczn szlacht sdeck
i z miastem, nawiza i zachowa przyjacielskie stosunki. Corocznie

w dzie swoich imienin zaprasza wszystkich na uczon » akade-

mi* kleryków, a póniej na herbat. Dla modziey zakonnej wy-

budowa krgielni w ogrodzie, urzdza dla niej majówki, dziki

uprzejmoci hrabstwa Zamojskich, w Lubowli, a take w Szczy-

rzycu, uprosi u pana Romera, dyrektora towarzystwa ubezpiecze

od ognia, i pozwoli pusty swój dworek w Zabeczu zamieni na

will dla kolegium. Nie aowa te grosza na powikszenie gabi-

netu fizykalnego i biblioteki domowej, do znacznej, powikszonej

darem od Akademii umiejtnoci w Krakowie, wszystkich publika-

cyi z dziau filozoficzno-historycznego, i darem hr. Wadysawa Za-

mojskiego, wszystkich wydawnictw biblioteki kórnickiej w Ksistwie

*) O. Zagski ogosi drukiem kilka broszurek, kada w 10 000 egzempla-

rzy, p. t. Socyalizm wobec rozumu, Czerwony sztandar, Teolog socyalistów Da-

szyski. Dla inteligencyi za sdeckiej, mia dwa odczyty o socyalizmie w sali

kasyna miejskiego. Suchali take socyali.ci i zachowali si spokojnie.
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poznaskiem. W r. 1898 przyjmowa namiestnika hr. Piniskiego,

gdy z powodu rozruchów anti-ydowskich zwiedzi Scz, biskupa

obosa, arcybiskupa warszawskiego Popiela 1899 r., czciej ir.

Jana Chomentowskiego z Raby. Wysyajc chtnie swoich ksiy
na kazania po parafiach, na misye i rekolekcye ludowe, sam te
kilka lat z rzdu, przez 3 tygodnie pracowa na misyi w Peszcie

dla 24.000 robotników. W kolegium urzdzi rekolekcye dla gimna-

zyastów klas wyszych i panów, a w kociele dla pa. Sowem
wielkoduszny ten rektor, nietylko wskrzesi prace kolegium z przed

1848 r., ale je znacznie rozszerzy. Za jego rzdów 1898 r. zao-

y 0. Gawlikowski pierwsz w Sczu Kongregacy maryask dla

czeladników i terminatorów, w 4 lata póniej dla studentów gimna-

zyalnych.

Dwa jednak przykre wypadki wydarzyy si za jego rektor-

stwa. Z pokoju ministra domu 0. Pukasza, zgina w marcu

1896 r. z pod zamknicia znaczna suma na spacenie rat dunych
przeznaczona. Podejrzenie pado na brata, który pokój 0. ministra

obsugiwa, tem wicej, e tene brat mniejsz sum ukrad bratu

piwnicznemu, przeznaczon na zapat wina, ale ten mu j ode-

bra. Wydalony z zakonu, oddany pod sd, po pótorarocznem le-

dztwie, uwolniony od pierwszej kradziey dla braku dowodów, ska-

zany zosta za kradzie drug na 3 miesice wizienia.

Inny wypadek nader rzadki w kronikach zakonu. Wstpi do

nowicyatu w Starejwsi 1894 r. ukoczony maturzysta Karol Kro-

koszyski ze Lwowa w 20 roku ycia. Siostra stskniona za bra-

tem, namówia opiekuna, e ten pod pozorem, i maoletni Karol

bez jego pozwolenia wstpi, i rzetelnego powoania nie ma, posta-

nowi najprzód namow, potem sdow drog do rodziny go spro-

wadzi. Prawo mia za sob, wic te uzyska sdowy wyrok, ska-

zujcy Karola na opuszczenie zakonu, a powrót do rodziny. Temu
wyrokowi nie podda si Karol, ani w nowicyacie, ani na studyach

filozoficznych w Nowym Sczu. Ale sdowy wyrok musi by wy-

konany, stara si o to opiekun, stara potem m zbyt czuej sio-

stry, adwokat Jaboski. Gdy wic na wezwanie sdeckiego sdu
Karol do rodziny powróci nie chcia, zjawi si 23 marca 1897 r.

adjunkt sdowy z andarmem, i si wyprowadzi go z kolegium.

Karol nasz w sukni zakonnej, w towarzystwie nie andarma, ale

szwagra swego przyby do Lwowa rano 23 marca 1897 r., niedu-
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ej jednak jak kwadrans zabawi w domu swej siostry, i pod po-

zorem w^ysuchania mszy w. wyszedszy na miasto, ju nie po-

wróci wicej. Uda si tego jeszcze dnia do Krakowa, stamtd na

wysp angielsk Jersey, gdzie olbrzymie kolegium francuzkich Je-

zuitów, i tam koczc studya filozoficzne, doczeka si penoletno-

ci. Wróci potem do Krakowa na studya teologiczne; na prymicye

za swoje zaprosi siostr z mem i w icie braterskiej zgodzie

ucisn gow obojgom ^).

O. Makowski, powoany na rektorstwo chyrowskiego kole-

gium, odda 8 wrzenia 1900 r. rzdy w rce O. Antoniego Boca

w tych sowach: »Bd przekonany, e obejmujesz kolegium, w któ-

rem kwitnie zakonno, pobono i wielka mio zakonna «.

O. Boc rzdzi tylko 8 miesicy, przeznaczony na rektora ko-

legium krakowskiego, ale szczer sw uprzejmoci zjedna sobie

ycKliwo miasta. Erygowa przy pomocy O. Zosia kongrega-

cy maryask pa sdeckich, i bractwo w. Zyty dla sug, któ-

remu sam przewodniczy, zaprowadzi dnia 1 grudnia 1900 roku

w kociele codzienne bogosawiestwo Najwitszym Sakramen-

tem o godzinie 6 wieczorem; przyjmowa 24 grudnia 1900 roku

0. Hillera misyonarza z Boromy w Zambezie, z 14-letnim mu-

rzynkiem Piotrem Kanizym Ulsemba, kandydatem do seminaryum

duchownego w Lisbonie, w maju 1901 r. biskupa wileskiego Zwie-

rowicza i arcybiskupa warszawskiego Popiela, który cz swego

ksigozbioru podarowa dla biblioteki kolegium.

Nastpca jego (od 2 czerwca 1901 r.) Stanisaw Siarkowski,

rozpocz od urzdzenia wielkiej misyi ludowej, któr dawaU od

20— 30 czerwca najprzód na cmentarzyku kocielnym, potem na

gównym rynku, 00. Sebastyaski, Zosel, Janowski, Gruszczyski

i Sopuch, dla 20-tysicznego ludu; w suchaniu spowiedzi poma-

gali inni Ojcowie, a take kler wiecki; do komunii przystpio do

8.000 osób; krzy misyjny na cmentarzyku kocielnym powici
i osadzi opat szczyrzycki Kolor. Dawano te liczne misye w S-
decczynie, pracowali na nich a do nadwerenia zdrowia, 00. Al-

fred Wróblewski, Micha Gruszczyski, Józef Bieda, który potem

uda si do Saksonii, aby nie pomoc religijn robotnikom pol-

») Hist. Col. Sandec. a. 1897.

JEZUiUi W PO'SCE. Y. gY
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skim, a nastpnie do Ameryki w tyme celu; tak jak O. Ignacy

Mieloch niós j w Westfalii. Rozjedali si sdeccy Ojcowie do

rónych miast Galicyi i Szlska, a take do Poznania i Gniezna,

z rekolekcyami dla kleru i inteligencyi, i misyami dla ludu. 0. Ro-

muald Gzeowski dawa niemal corocznie rekolekcye eskim za-

konom w Starym Sczu, Tarnowie, Zakliczynie.

Dla rozszerzenia kocioa przerobi kaza rektor dawny skad

na kaplic w. Zyty, a pokoiki nad kaplic w. Józefa, na kaplic

Matki Roskiej dla wszystkich kongregacyi maryaskich, której od-

malowaniem i ozdob zaj si O. Fridrich, oprócz bowiem trzech

dawniejszych przybyy dwie nowe, nauczycielek i panów, ta osta-

tnia gównie staraniem rektora.

W samym pocztku rektorstwa O. Siarkowskiego nadarzya

si dobra sposobno nabycia dla kolegium sdeckiego piknej

i uytecznej willi. Wie Zabecze (180 morgów obszaru), pó mih

od Scza, któr przed 60 laty mogh naby Jezuici za 13.000 zr.,

woleU jednak ów niefortunny myn za t sum wybudowa, wy-

stawion bya na sprzeda 1901 roku przez p. Gustawa Romera

w imieniu dwóch jego córek, Adeh Gaewskiej i Wandy Rzowskiej,

wsi tej po matce Rronisawie z Wyszkowskich wacicielek i).

Rektor Siarkowski zachcony przez prowincyaa Ledóchow-

skiego, postanowi wie kupi i po pórocznym targu, zawar dnia

24 padziernika 1901 roku kontrakt kupna na imi O. Jana

Holika, zapaci wraz z podatkiem przenonym umówion

sum i obj Zabecze w posiadanie 2). Dwór, ogród i co

ziemi wyczywszy na will i uytek kolegium, reszt gruntów po-

zostawi chopom w dzierawie na tych samych warunkach, co pan

1) Wie ta wedug Dugosza Liber beneficiorum I, 373 bya osad pod-

miejsk. Posiaday j kolejno róne rodziny szlacheckie, w XIX wieku Jagiel-

niccy, Reklewscy, Trauczyscy, od 1870 r. Wyszkowscy. Bronisawa Wyszkow-

ska wniosa Zabecze jako posag p. Gustawowi Romerowi, który grunta w 56

parcelach wydzierawi ciopom, tylko 30 morgów zachowujc dla swego uytku.

Po mierci Bronisawy 1899 r. i po wyjciu za m dwóch córek, dwór zabe-

ecki przez Wyszkowskich wymurowany, z pozostawieniem jednak starego

dworku, sta pustk, wic pan Romer pozwoli Jezuitom sdeckim uy go na

will. Jako dyrektor Towarzystwa ubezpiecze mieszka on w Krakowie, oeni

si powtórnie i doczeka si synka, a chcc uregulowa sprawy majtkowe, za

pozwoleniem córek, wystawi Zabecze na sprzeda.

•) Kontrakt kupna i inne dotyczce akta w Archiv. Gol. Sandec.
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Romer, nie podnoszc wcale czynszu, chocia cena ziemi znacznie

posza w gór. Zarzd Zabecza obj tamtejszy rodak, minister

domu, 0. Dumana, przy pomocy brata Ignacego Kolegowicza. Co
czwartku wic i podczas wielkich feryi w lipcu, modzie zakonna

z profesorami zaywaa wywczasu i rozrywki w willi zabeeckiej,

tymczasem za w kolegium zamieszkali ksia wieccy dla odpra-

wiania rekolekcyi dyecezyalnych.

W kilka lat póniej ofiarowa biskup tarnowski Dr. Waga,
Jezuitom sdeckim zarzd kocióka w. Elbiety na kolonii kole-

jowej; powstaa std nowa »rezydencya^ Jezuitów w Sczu, o któ-

rej bdzie mowa w^ rozdziale nastpnym.

Z powodu zaoenia kilku nowych szkó ludowych w Sczu
a braku kleru wieckiego, uda si biskup Waga do prowincyaa

Ledóchowskiego, aby uyczy jednego przynajmniej katechety. Wic
od 1 wrzenia 1901 r. O. Micha Gruszczyski peni obowizki

katechety w szkole miejskiej. Zastpi go 1904 roku O. Sta-

nisaw^ Bartynowski, tego za gdy zapad na gardo, O. Antoni

Kuczek.

Bractw^o (mczyzn) Dobrej mierci podniós znacznie 0. Jan

Lazarewicz, liczy obecnie 1.400 czonków, którzy pod wasn cho-

rgwi wystpuj na kwartalnych naboestwach i procesyach

i zaoyli dla siebie kas pogrzebow.

Bractwem sug w. Zyty zaj si w ostatnich latach godiwie

0. Piotr Gobek i przy pomocy komitetu pa i nauczycielek kon-

gregacyi maryaskiej, urzdzi dla nich biuro wywiadowcze, schro-

nisko, i niedzieln nauk religii, czytania, rachunków i t. p. Okoo
Wielkiejnocy miewa dla nich nauki rekolekcyjne. Opieka ta nad

sugami, których jest w Sczu do 3.000, jest tem potrzebniejsz,

e socyaUci próbowali ju midzy niemi rozwin sw agitacy,

a w miecie stoi znaczny garnizon wojska.

Dla podniesienia czci N. M. Panny, urzdzi tene Ojciec

1 czerwca 1905 r. pobon pielgrzymk wszystkich warstw i sta-

nów, trzema osobnymi pocigami do Tuchowa, aby »zoy hod
Matce Boej w cudownym niedawno ukoronowanym obrazie tu-

chowskim, i uprosi przez ni bogosawiestwo Boe dla braci

Polaków walczcych na dalekim Wschodzie «. Budujcy by widok,

gdy pónym wieczorem przy wietle pochodni, odgosie muzyki,

57*
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procesye pielgrzymów z pieni » Serdeczna Matko « na ustach, po-

suway si z dworca przez ulice i rynek do kocioa Jezuitów i otrzy-

mawszy tam bogosawiestwo, rozeszy si do domów.

Kult te Najsodszego Serca Jezusowego nie ograniczy si

na koció i cmentarzyk kocielny, ale ju 12 czerwca 1904 r. wy-

szed na rynek. W nastpnym roku staraniem tego O. Gobka,
odbya si w^spaniaa swym ogromem i nadzwyczajnym porzdkiem
procesya z Najw. Sakramentem z kocioa jezuickiego przez rynek

do otarza Najsodszego Serca Jezusowego w frontonie ratusza

ustawionego. Po kazaniu 0. Gobka i suplikacyach, nastpio uro-

czyste powicenie si Sercu Jezusowemu, odczytane przez cele-

bransa ks. proboszcza z Chomranic Wcisy. W procesyi, oprócz

400 dziewcztek w bieli z liliami w rku i licznych bractw ko-

cielnych, wziy udzia kongregacye maryaskie pa i panów, cze-

ladników i terminatorów i tumy pobonych; sowem by to objaw

religijny tak wspaniay, jakiego Nowy Scz podobno dotd nie

widzia ^).

Na starym cmentarzu sdeckim (od lat 16 zamknitym) dru-

gie kolegium, nieboszczyków, midzy nimi biaoruscy Ojcowie: re-

ktor Józef Podobied f 1859 r., pochowany w grobowcu w kaplicy

cmentarnej. Antoni Proniewski f 1862 r. Brat Tomasz Drozdowicz,

towarzysz niegdy misyonarzy sybirskich f 1864 r. 00. Piotr Szy-

chowski i Józef Cych, rektor wieloletni kolegium w Turynie f 17 li-

stopada i 21 grudnia 1865 r. Brat, ostatni z biaoruskich, Alojzy

Butkiewicz f 1870 r. O. Bomuald Suszyski, Aridini przez Wo-
chów zwany, przez lat 30 mieszkajc w Rzymie jako profesor

i kapelan wizienny, opiekunem by Polaków, a zwaszcza 00. Zmar-

twychwstaców. Wygnany 1860 roku przez Piemontczyków, przez

») Przeoeni sdeccy od 1848—1905 r.

Superiorowie: 00. Józef Podobied 1848—1853 r. — Pawe Ciechanowie-

cki do 1859 r. — Micha Tomaszewicz do 1860 r. — Jan Baeg do 1861 r. —
Andrzej Peterek do 3 padziernika 1867 r. — Jan Baeg do 27 maja 1869 r. —
Augustyn Lipiski do 1871 r. — Andrzej Peterek f 24 kwietnia 1876 r. — Mi-

cha hwowski do 1879 r. — Fryderyk Kolinek do 1881 r. — Klemens Baudiss
do 1883 r. — Teodozy Sozaski do 1885 roku. — Jan Ciszek do 1888 r. —
Jan Kiciski do 2 maja 1894 r. — Stanisaw Zaski do 18 sierpnia 1895 r.

Rektorowie: Micha Makowski od 18 sierpnia 1895 r. do 8 wrzenia
1900 r. — Antoni Boc do 20 kwietnia 1901 r. — Stanisaw Siarkowski.
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lat 11 pracowa w Sczu pomimo astmy jako spowiednik, f 14 kwie-

tnia 1871 r. O. Aleksander Wasiutowicz f 1876 r.

Za nimi wstpili do grobu galicyjscy Jezuici: Brat Wiktoryn

Demiski f 1866 r. O. Augustyn Lipiski z Cieszyna, prefekt szkó

tarnopolskich i sdeckich, misyonarz przez lat 20 w Brazylii, su-

perior sdecki f 10 maja 1870 roku. Superior O. Andrzej Peterek

t 1876 r. O. Karol Szeparowicz, superior niegdy acucki f 1879.

Zasuony zakrystyan 82- letni brat Józef Pawicki j 1884 r. O. Ale-

ksander Buchta w 49 roku ycia, wskutek przezibienia si i pracy

w Czarnym potoku, j 1885 r. 0. Franciszek Broer w 42 r. ycia,

w^skutek trudów^ omioletniej misyi w Indyach, i dwuletniej misyi

midzy Unitami na Podlasiu f 21 sierpnia 1885 r. Za trumn po-

stpowa 76-letni ojciec jego, brat zakonny, który wkrótce 26 marca

1886 r. umar w Tarnopolu.

W roku 1887 a trzy pogrzeby: Brat Ferdynand Gabryelski,

przez lat prawie 30 kucharz, ogrodnik i organista f 18 kwietnia

w 12 roku ycia. O. Karol Baraski, m wielkiej nauki, przez

lat 20 kaznodzieja i spowiednik f 21 kwietnia liczc lat 85 wieku.

O. Ludwik Adler, misyonarz, minister domu dzielny f 18 padzier-

nika. Brat Wojciech Kucharski f 1888 r. O. Micha liwowski, su-

perior niedawno sdecki f 1889 r. Henryk Thieman z niemieckiej

prowincyi poyczony profesor filozofii, wskutek nieroztropnej fatygi

podczas wycieczki do Tatr, ledwo przyby do Scza, f 16 lipca

1889 r. Nad grobem przemówi 0. St. Zaleski. By to ostatni Je-

zuita pochowany na starym cmentarzu.

Na nowym nad rzek Kamienic, pochowany pierwszy O. Ro-

bert Scholz t 8 grudnia 1890 r. ale dla wody w grobach, z po-

wodu przemakalnoci gruntu, woleli Jezuici chowa si na cmen-

tarzu przy kocióku w. Heleny, 1681 r. przez ksieni starosdeck

Sierakowsk, za mostem nad Dunajcem wybudowanym. Spoczy-

waj tam bracia: Franciszek Zieliski, mynarz i brat Antoni Ga-

mo, kredencyarz f 30 padziernika i 13 grudnia 1893 r. Kleryk

Szymon Dembiczak f 2 lipca 1901 r. O. Teodozy Sozaski przez

lat 30 profesor matematyki, fizyki, filozofii i teologii, superior s-
decki, misyonarz 1885 r. midzy Unitami na Podlasiu j 14 liUego

1901 roku. Brat Antoni Firla, zasuony mynarz, zmar przed-

wczenie, zbyt ufajc nadzwyczajnym swym siom f 23 listopada

1901 roku. O. Jan Ciszek, zawoany misyonarz, superior sdecki
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t 1901 r. O. Wadysaw Sebastyaslti przez lat 30 niezmordowany
misyonarz w Galicyi, Ksistwie poznasliiem i Ameryce f 26 lipca

1903 r. Kleryk Jan Jarek f 1904 r. Wielkie krzye dbow^e, które

porobi brat Firla, dla siebie, jakby w przeczuciu blizkiej mierci,

najwikszy, oznaczaj miejsce ich spoczynku.

§. 95. Wskrzeszenie domu i rezydencyi acuckiej, jego

dzieje. 1853—1890.

Na uprzejme zaproszenie hrabstwa Potockich z acuta, przy-

sa tam prowincya Baworowski z pocztkiem roku 1853 odrazu

4 ksiy z Michaem Kaweckim na czele, których przemyski biskup

w lutym t. r. przywróci do zarzdu parafii. Zamieszkali na zamku
przez 2 tygodnie, bo tyle czasu potrzebowa ks. administrator

Sieczkowski do zdania inwentarzy i wywiezienia swoich ruchomo-
ci. Wprowadzono ich uroczycie do dawnego ich domu i do ko-

cioa z szczer radoci hrabstwa, ale i parafii. Pocztki byy tru-

dne. Pustki bowiem i ruin znaleU w domu i ogrodzie, grunta

parafialne zagarnite przez rzd, reszt dzierawih ydzi. Na razie

wyznaczono im pensy 840 zr. rocznie dla wszystkich, zbyt skp,
zwaywszy niesychan droyzn wskutek wojny krymskiej wyni-

k. Dopiero po kilku latach targowania si z rzdem d. 16—24
marca 1860 r. weszh w posiadanie probostwa i jego dotacyi ^).

Z ydami uoyli si polubownie i za pozwoleniem Rzymu
i Wiednia, pucili wszystkie grunta skarbowi acuckiemu na lat 99
w dzieraw, ale kontraktu tego i dwóch nastpnych, rzd nie za-

twierdzi dla zbyt dugiego terminu dzierawy, wic zrobiono nowy
1868 r. na lat tylko 30. Napróno, bo z woH prowincyaa Szczep-

kowskiego, Jezuici acuccy odebrali administracy Krzemienicy

i probostwa na siebie ^).

') Acta Prov. Galie. XXII, r. 1860. Zawiadamia o tem prowincyaa re-

skrypt starosty rzeszowskiego Gerzabka w marcu 1860 r.

2) Acta Prov. Galie. XXII, r. 1860. Orygina kontraktu z d. 10 padzier-
nika 1860 r. Jezuici odstpuj Alfredowi Józefowi Maryi Potockiemu, synowi
starego Alfreda i jego spadkobiercom na lat 99: a) grunta, budynki z inwenta-
rza funduszu podominikaskiego w Krzemienicy i acucie, ogrody i place z ich

czynszami; b) grunta wszystkie, budynki, a wic i karczmy z inwentarza próbo-
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Tymczasem podjli dawne, przed 1848 r. prace po wsiach

i w paacu, a przybya i nowa, cioler przez Rosyan przywleczon

spowodowana. Oprócz dotknityci zaraz w miecie i 10 wsiaci,

obsugiwa trzeba byo szpital wojskowy. Naraali si wszyscy, ale

najwicej kapelan szpitalny 0. Kosiarski. On te pad ofiar swego

powicenia 6 czerwca 1855 r. Zastpi go O. Ciszek spowiednik

hrabiny Józefy.

Bya ona wraz z córk, wdowi po hr. Dietrichstein, dobrodziejk

kocioa acuckiego, który naprawi, odwiey, ozdobi nowym
wielkim otarzem i obrazem w. Stanisawa biskupa, oraz bocznym

otarzem Niepokalanego Poczcia N. M. P. superior Wadysaw
Kiejnowski, wyoywszy na to do 6.000 zr. Niestety, ta dobra pani

umara 27 stycznia 1862 r. w Wiedniu, a przygotowana na drog
wiecznoci przez O. Ciszka. Pochowano j w acucie 20 marca

w grobie familijnym pod kocioem, przy wielkim zjedzie ksiy,
panów i szlachty i tumach ludu z licznych wsi ordynackich. Czuy
maonek, fundowa w 15 kocioach i jednej cerkwi w swych do-

brach aniwersarz za spokój jej duszy, legujc na to 260 zr. ro-

cznie na kluczu leajskim; kocioowi acuckiemu dostao si w tym

dziale 52 zr. Nie przeczuwa sn, e niezadugo zstpi za ni do

grobu, umar 23 grudnia 1862 r.

Syn jego ordynat i szambelan ces. hr. Alfred, oeniony z Ma-

ry ksiniczk Sanguszkówn, dam nieco rezolutn, ale sam a-

godnego i delikatnego zachowania dla wszystkich, okaza si i dla

Jezuitów askawym, jak jego rodzice. Przez pami dla nich, O. Ci-

szek pozosta nadal kapelanem zamkowym, a take od r. 1865—66

superiorem i administratorem parafii.

stwa acuckiego; c) dawny dom probostwa, teraz na szko uywany; d) wy-

pata na wikaryuszów 60 zr. — Ekscel. lir. Alfred Potocki obowizuje si

zato paci rocznie 1.000 zr. gotówk, a zamiast anuaty podominikaskiej

w naturze, da relucy wedug cen targowych. Podatki od powyszych gruntów

i te paci skarb acucki, podatki osobiste, z domu ogrodu i realnoci

przez Jezuitów uywanych, pac oni sami. Naprawy niniejsze domu probo-

stwa (domicilii) jak bielenie, przestawienie pieców do nich nale, wiksze, jak

pokrycie dachu i t. p. do konkurencyi. Niedotrzymanie jednego z tych punktów

rozwizuje umow. Jednak kontrakt ten uleg pewnym zmianom dnia 7 marca

1861 i 26 grudnia 1864 r., a 1 kwietnia 1868 r. stan nowy kontrakt przez

adwokata Madejskiego we Lwowie spisany, tej samej treci co tamten, tylko e
czas dzierawy na lat 30 t. j. do 1898 r. ograniczony.
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Nastpca jego O. Karol Szeparowicz, poróni si z dworem

za przeniesienie szkoy z starej plebanii i wybudowanie nowego

budynku szkolnego , dopomina si oddania 2 mórg 594 sni
gruntu probostwa, przyczonego przez skarb do ogrodu hrabskiego

i czci pola ornego z pustki Peszkówka, nadanej przez skarb Sob-

kowi Wchowi. Skarb nie uzna susznoci da, wic superior od-

niós si do konsystorza, który przysa komisarza w osobie ks.

Oleksiskiego, dziekana i proboszcza z Jarosawia. Ten zbadawszy

rzecz na miejscu, wyda 21 grudnia 1868 roku orzeczenie: nowa
szkoa bdzie wybudowan na placu, który ks. administrator za

pozwoleniem konsystorza i rzdu gotów jest odda miastu w emfi-

teutyczne posiadanie. Skarb, wzamian za grunt proboszczowski,

przyczony do hrabskiego ogrodu, odda probostwu pi mor-

gów^ gruntu swego, wedle drogi i miejskich gruntów pooo-
nego ^).

Rzecz jasna, e orzeczenie komisyi nie podobao si skar-

bowi, tembardziej, e wymówienie dzierawy Krzemienicy byo mu
bardzo nie na rk i dlatego 24 marca 1868 r. zawar nowy kon-

trakt dzierawy. Std kwasy i porónienie, do którego jaki usu-

ny reporter ultraliberalnej wtenczas Gazety narodowej^ wmiesza
najniepotrzebniej hrabin Potock, spowied i jej spowiednika su-

periora 0. Szeparowicza w artykule z acuta, na który da cit
odprawi prowincya Szczepkowski.

Odtd stosunki z dworem ostygy znacznie. Superior Markie-

wicz by tam dobrze widziany, raz po raz na obiad familijny pro-

szony, ale o rezydency ani si spytano, a dla kocioa nic nie

zrobiono. OficyaHci te trzymali si od Jezuitów zdaa, i oprócz

penomocników Stchliskiego i Michalskiego, nie bywaU u nich,

chyba dla jakiej sprawy.

W rezydencyi mieszkao 4, potem 5, od 1878 - 1885 roku 8,

a nawet 9 ksiy, bo prowincya Mycielski dla grupy misyonarzy

*) Tame. Kopia orzeczenia ks. komisarza. List adwokata Madejskiego do

prowincyaa Szczepkowskiego z d. 24 marca 1868 r. W Krzemienicy wedug
obliczenia przy zakadaniu ksig gruntowych 1873 roku komisarza rzdowego,
miao brakowa 30 morgów w rozrzuconych kawakach, ale przy weryfikacyi

ksig tabularnych, nie umieszczono tego.
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przeznaczy acut na siedzib *). Ci zmieniali si czciej, po 8

do 10 miesicy w roku przebywajc poza domem na misyach i re-

kolekcyach ludowych. Parafialni ksia pozostawali czas duszy
w acucie; O. Klemens Baudiss lat 9, 00. Ciszek, Wojtechowski

przez lat kilkanacie. Ten ostatni katechizacyami po wsiach, nau-

czaniem ludu ochdóstwa domowego i sadownictwa, zasuy si

bardzo koo kultury parafii i sta si popularnym. Niespodziewanej

mierci jego (wskutek paraliu) 1875 r. towarzyszy szczery smu-

tek, al powszechny, ale wszyscy oni, nawet ci, co ledwo kilka

miesicy pobyli, cieszyh si przywizaniem parafian. Tak np. Leon

Rogalski dopiero w jesieni 1869 r. rozpocz prac w parafii, wnet

potem ofiarowa si na misy w Austrahi. Dowiedziawszy si o tern

mieszczanie acuccy, prosili przez delegatów Jakóba Juzalika i An-

toniego Wawrzkiewicza, prowincyaa Szczepkowskiego »o pozosta-

wienie tego ksidza przy parafii acuckiej «. Prowincya nie ma-

jc jeszcze pewnoci, czy ofiara 0. Rogalskiego przyjt zostanie

przez jeneraa, nie odmówi stanowczo probie. W te tropy 6 gmin

nalecych do parafii, zanosi o to samo prob do prowincyaa

5 wrzenia 1869 r., podpisan przez w^ójtów i podwójcich i opa-

trzon pieczciami gminnemi, bo »ks. Rogalski jest osobliwie gor-

liwy o chwa Bo i zbawienie nasze, czcy zarazem cierpUwo
i agodno. Dodatkow^o zeznajemy, e Wielebnego ks. Wojtechow-

skiego i Wielebnego ks. Leona Rogalskiego, jako najdrosze klejnoty

mamy i radzibymy, by zawsze w tej parafii acuckiej byli« *).

Wiele przyczynia si do tej yczhwoci parafian czsta sty-

czno z nimi przy katechizacyach po wsiach, w kadej cho raz

tygodniowo, nietylko dla dzieci, ale dla dorosych, zwaszcza przed

wielkanocn spowiedzi lub bierzmowaniem i podczas jubileuszów.

Te ogasza czsto Pius IX, korzystah z tego Ojcowie na ambonie

i w katechizacyach, aby ludowi da jasne pojcie o t. z. kwestyi

nieomylnoci i drugiej, wieckiej wadzy papiea i ugruntowa

w nim cze i przywizanie do Stolicy w. Postarah si te u Rady

szkolnej krajowej i Rady powiatowej o szkóki w 7 gminach i do-

») Byli to 00. Baczyski, Sebastyaski, Ciszek, Makowski, Stojek, D-
browski, Obmiski, Tychowski. Ci dali 1879 r. misyi 12, r. 1880 misyi 9,

r. 1891 misyi 10, r. 1892 misyi 13. (Annuae Lit. Resid. acut.).

') Tame r. 1869. Orygina proby.
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jedali pilnie na lekcy religii. W miejskiej take trywialnej szkole

dla chopców i dziewczt i w 8-klasowej szkole Sióstr Boromeu*

szek, byli gorliwymi katechetami i spowiednikami. Wic te trze-

wo i moralno, a tem samem zamono i ludno parafii

podniosa si znacznie ^).

Stary, z XV wieku niewielki koció farny, pomieci nie móg
pobonych; o rozszerzenie jego napróno starali si superiorowie,

bo skarb acucki obowizany do ^/g kosztów konkurencyjnych,

pod rónymi pozorami odwleka spraw, dopiero 1896 r. przyst-

pi do niej. Duszono si wic w kociele, a przybywao mu co rok

nietylko nowych ozdób w kiehchach, przyborach kocielnych, w obra-

zach, statuach, najcenniejsza ta, któr hr. Roman Potocki jako na-

grobek dla pierwszej ony, z biaego marmuru z Wiednia sprowa-

dzi—ale do dawnych bractw Trójcy w,. Róaca, Szkaplerza w.
i Serca Jezusowego, przybyy dwa nowe, Niepokalanego Serca Maryi

i Dobrej mierci dla mczyzn wycznie 1879 r. Oprócz nabo-

estw brackich odbyway si majowe naboestwa z kazaniem

codziennie , wielkopostne , trzydniowe rekolekcye dla ludu , no-

wenna do Dziecitka Jezus, 40- godzinne naboestwo podczas Zie-

lonych witek, na które zapraszano ksiy ssiadów, trzydniowe

naboestwo przed uroczystoci Najsodszego Serca Jezusowego.

A niedo parafialnych zaj i naboestw, Ojcowie dawali coro-

cznie rekolekcye ksiom w swej rezydencyi. Siostrom w. Boro-

meusza w miecie, w ich kaphcy domowej i Siostrom Opatrznoci,

majcym zakad sierót w ce pod Rzeszowem, nalecej do or-

dynacyi acuckiej ^), a raz pora pomagali misyonarzom w pracy

misyjnej.

') Z 7 na 10.000 dusz, teraz parafia acucka liczy 13.000 dusz. (Schemat,

dioec. prem. 1905).

*) O. Mikoaj Spiehalski od 1860—1867 r. obj kierunek duchowny nad
tym zakadem, który powsta z czci wiana (100.000 zr.) Zofii z Potockich

ksiny Dietrictistein f 1882 roku i umieszczony by w dawnym opustoszaym
paacu po Kostkach.

W tej ce by 1783—1812 r. proboszczem ex-Jezuita ks. Karol Huison,

Polak szkockiego pochodzenia. Pozostawi po sobie pami gorliwego pasterza

przez lat 30, ma pomnik w ce. W bardzo wielu miejscach Jezuici spotykah

lady pracy i powicenia dawnych wspóbraci z przed kasaty. (Puchalski. Dro-
bne dzieje ki. Kraków 1892)
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Pogrzeby przeryway t jednostajno prac kocielnych. Pierw-

szy by superiora O. Wadysawa Lasockiego, który z starej ierbu

Doga rodziny pochodzc, wykwintny panicz warszawski, w sile

wieku wstpi do zakonu, lat kilka pracowa jako misyonarz,

a 11 lutego 1880 r. obj rzdy rezydencyi acuckiej, odnowi j
i urzdzi piknie. Niezmordowany pracownik, przezibi si przy

suchaniu spowiedzi i wskutek zapalenia puc w^ trzech dniach po-

szed po nagrod do Pana 7 lutego 1882 r. w 58 roku ycia. a-
owano go powszechnie, wic te na skromny pogrzeb zakonny

przybyo wiele ksiy i tumy ludu.

Okazalszy by pogrzeb modziutkiej Izabeli z Potockich brze-

askich, pierwszej ony hr. Romana Potockiego zmarej w Wie-

dniu. ZjechaU biskupi, krakowski Dunajewski, przemyski Solecki,

ruski przemyski Stupnicki, ruski administrator lwowski Sembrato-

wicz, kler liczny, blisza i dalsza rodzina nieboszczki, której po-

wszechnie a szczerze aowano.
Trzeci pogrzeb mniej wietny, równie aosny, superiora O.

Maurycego Gowackiego 17 stycznia 1888 roku. Rok ledwo rzdzi,

a zdoby sobie u inteligencyi zwaszcza, tak mio, jak gdyby od

pó wieku y z nimi, i dla nich si powica.
Czwarty wreszcie pogrzeb hr. Alfreda Potockiego, zmarego

w Paryu 18 maja 1889 roku. Pan z panów, m stanu, minister

i prezes ministrów, marszaek i namiestnik Gahcyi, czonek i pre-

zes towarzystw rolniczych, obywatelskich, krajowych, a zawsze

i wszdzie ludzki, szlachetny i katolik praktykujcy wiar — nic

dziwnego, e 9 arcybiskupów i biskupów, 200 praatów i ksiy
trzech obrzdków, e rodzina w.szystka Potockich, e obywatelstwo

caego kraju, e namiestnik i marszaek z gronem wyszych urz-

dników, e lud z rozlegych majtków ordynacyi, pospieszyli do

acuta, aby dnia 4 czerwca t. r. ostatni odda mu przysug.

Jezuici stracili w nim wicej ni dobrego kolatora, bo przy-

jaciela. Pokaza on si takim, zwaszcza w ostatnich kilku latach

przed mierci. Oto prowincya Jackowski postanowi zwin rezy-

dency acuck, odda probostwo biskupowi, wystara si o po-

trzebne pozwolenia u Stolicy w. i jeneraa zakonu i przyjechaw-

szy na wizyt doroczn do acuta, podczas obiadu dnia 31 lipca

1885 r. owiadczy Jezuitom swe postanowienie. Przyjli w milcze-

niu jego wol. Dlaczego on to uczyni ?
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Raz, e dyspensa Grzegorza XVI z d. 4 lipca 1836 r. zamie-

niajca acuckie probostwo wieckie na zakonne, wyranie wspo-

mina, e ta przemiana trwa ma tak dugo, dopokd biskup nie

bdzie mia dosy dyecezyalnego kleru. Zdaniem prowincyaa, tego

kleru parafialnego byo ju dosy, bo do 400 osób, wic dyspensa

papiezka utracia moc swoj. Powtóre, zajcia parafialne i tryb y-
cia proboszczow^ski uwaa susznie za wyjtek, dozwolony do czasu

przez papiea i jeneraa, ale zawsze przeciwny duchowi instytutu,

i zakonnemu yciu niedogodny, szkodliwy prawie. Po trzecie, za-

mierza on na waniejszych punktach utworzy nowe rezydencye,

a do nich potrzebowa ludzi i to ksiy ju dowiadczonych, wic
ich ciga z posad mniej wanych, a zatem i z acuta, gdzie

wiecki kler z powoania swego równie dobrze i poytecznie móg
pracowa. Wkocu, wspaniaego animuszu jak by zawsze, chcia

on wbrew zarzutom i podejrzeniom, jakoby Jezuici chciwi byh na

dochody i majtki, udowodni, e nimi nie s, zrzekaj si dobro-

wolnie acuckiego probostwa, nioscego kilka tysicy zr. rocznego

dochodu. Jako dziwiono si powszechnie, e Jezuici opuszczaj in-

tratny acut, aby si przenie do Stanisawowa lub do domu
w. Barbary w^ Krakowie, gdzie oprócz Opatrznoci Boskiej, innej

fundacyi niema. Z tych powodów postanowi prowincya Jackow-

ski zwin rezydencye acuck i to zaraz w tym jeszcze 1885 r.

Napotka jednak na opór nie u swoich, u obcych, ale który

Jezuitom acuckim chlubne wiadectwo daje. Pierwszy opar si
biskup przemyski Solecki, zdziwi si zrazu, potem dowodzi, e
ma brak ksiy w dyecezyi i dlatego wiele posad wikaryuszow-

skich wakujcych, przyczem nie szczdzi pochwa acuckim Je-

zuitom, wreszcie owiadczy, e nie pierwej pozwoh im opuci
acut, dopokd prowincya nie wyrobi u rzdu, aeby podomini-

kaska Krzemienic, naleca do funduszu religijnego, wykrelona
stamtd, do dotacyi probostwa acuckiego przyczon zostaa.

Zabrao to sporo czasu i opónio zwinicie rezydencyi.

Niemniej zdziwiony, a nawet uraony by hr. Alfred Potocki.

»Có wam zego wyrzdzono, pyta, powiedzcie, co mam zrobi,

aby yczenia wasze zaspokoi ?« Potem przypomnia delikatnie

obowizek wdzicznoci dla domu Potockich, który 1820 i 1852 r.

tuaczom pierw.sze da schronienie i zawsze by im yczliwy. Nie

wskórawszy u prowincyaa, napisa wasn rk list do jeneraa
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Anderledego, proszc, aby Jezuitom rozkaza pozosta w acucie,

bo tego wymaga dobro jego podwadnych, yczy sobie ks. biskup,

i on tego bardzo pragnie, nietylko przez pami dla rodziców, któ-

rzy wygnaców biaoruskich przytulili, ale przez osobist cze
i yczliwo dla zakonu. Lecz i ten list nie odniós skutku. Jene-

ra, odwoujc si wanie do tej yczliwoci hrabiego dla zakonu,

prosi go, aby nie utrudnia i nie przeszkadza temu, co z dobrem

zakonu cile zczone, zachowaniu instytutu, który zarzdu parafii

nie dozwala. Zaiste, do dugo, bo przez lat z gór 60, z wdzicz-

noci dla domu Potockich, tolerowa ten wyjtek w acucie, ale

to co wyjtkiem, aby nie stao si regu, musi nareszcie usta,

zwaszcza, gdy i rzeczywista potrzeba jego ustaa.

Najbardziej jednak opierali si parafianie. Wierzy nie chcieli,

e ich ukochani Jezuici opuszcz. OddaU si potem alom i narze-

kaniom. Do prowincyaa Jackowskiego wysali deputacy, gdy

1886 r. na wizyt rezydencyi przyjecha; najpowaniejsi z 10 wsi

gospodarze i mieszczanie gromad zwaliU si do niego, proszc,

zaklinajc, aby im Jezuitów nie zabiera. To znów wyprawili depu-

tatów do hrabiego, do biskupa, proszc o to samo, podobno tra-

fiU z suplik do samego Leona Xin. Wszystko nadaremnie.

Promyk nadziei zabysn, gdy rzdy prowincyi obj dnia

31 lipca 1887 r. 0. Micha Mycielski, ale sprawa ju bya dawno

zakoczona w Rzymie, za daleko posunita u c. k. rzdu, aby j
mona byo cofn, wic jenera poleci nowemu prowincyaowi

przywie j do koca. Ostatecznie ministerstwo wyzna pozwolio

na przyczenie Krzemienicy do uposaenia probostwa acuckiego,

a cesarz zatwierdzi przemian zakonnego beneficyum na wieckie

2 padziernika 1889 r. Wic biskup Solecki rozpisa na nie kon-

kurs do 15 stycznia 1890 r., nikt si jednak nie poda, bo wie-

dziano, e hr. Roman Potocki przeznaczy je jednemu z probosz-

czów w swych dobrach, ks. Emilianowi Zaudererowi z Pomorzan.

Jako on na nie przeznaczony 12 kwietnia, a 25 t. m. odprawia

si introdukcya jego.

Tymczasem ostatni superior O. Jan Stojek rozdzieli rucho-

moci rezydencyi i folwarku pomidzy kolegia i domy, biblioteka

dostaa si nowej rezydencyi w Czerniowcach, a oddawszy inwen-

tarze nowemu proboszczowi, dnia 1 maja wyjecha do Starejwsi.

Kilka dni przedtem rozjechali si 00. Schaff i Scholz do Nowego
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Scza, O. Uram do Tarnopola, bracia Stankiewicz i Pyra do Sta-

rejwsi; mieszkania ich zajli proboszcz i trzej ksia wikaryusze^).

§. 96. Druga doba rezydencyi w. Piotra we Lwowie.

1848-1891.

Ju w lipcu 1848 r. opucili Jezuici rezydency lwowsk, ko-

ció ich odda arcyb. Baraniecki w zarzd najprzód kanonikowi

lwowskiemu Aleksandrowi Kuderkiewiczowi, potem ex-Jezuicie Dzie-

duszyckiemu, po jego za mierci 1851 roku Jezuitom, na imi 0.

Browna 2), który jako kapelan mieszka u Sióstr Sercanek (Sacre-

Coeur plac w. Jura 1), pracowaU za w kociele 00. Franciszek

i Wadysaw Kiejnowscy, Harder i Nikolka, po wyjedzie O. Har-

dera na Szlsk, O. Henryk Candon. Wskutek cesarskiego dekretu

restytucyjnego, otwarto 6 stycznia 1854 r. rezydency, której supe-

riorem 0. Brown, vice-superiorem O. Candon, pracownikami 00.
Iwon Czeowski, Harder i Nikolka. Po objciu rzdów prowincyal-

skich przez O. Browna 10 padziernika 1854 r., superiorem lwow-
skim zosta O. Jan Galicz, 00. Merkel i Candon mówili kazania

niemieckie, 00. Baworowski i Czeowski polskie, O. Nikolka spo-

wiedzi sucha i piewa msze w. w kociele i kapelanowa w wi-
zieniu. Chory O. Wadysaw Kiejnowski wolny by od zaj.
Braci 4 ^).

») Hist. Resid. acut. 1868—1889. — Hist. Gol. Staravies. 1889—1890.

Superiorowie acuccy od 1853—1890 r.

:

O. Micha Kawecki 1853—1859 r. — Franciszek Kiejnowski f 1863 r. —
Jan Ciszek do 1866 r. — Karol Szeparowicz do 1870 r. — Aleksander Markie-

wicz do 1877 r. — Aleksander Buchta do 1880 roku — Wadysaw Lasocki

t 1882 r. — Jan Stojek do 1885 r. — Józef Urbanek rzdzi jako minister domu
do 1887 r, — Maurycy Gowacki superior f 1888 r. — Jan Stojek do 1890 r.

*) Dnia 30 stycznia 1852 r. dziekan miejski i komisarz cyrkularny oddali

O. Brownowi (ad personam jako administratorowi) inwentarz kocioa. W braku

swoich, odprawiah msze w. ksia wieccy jak ks. Seweryn Morawski. (Dia-

rium Resid. Leop. a. 1852).

') Do rezydencyi lwowskiej naleeli Jezuici zamieszkaH we Lwowie: O.

Zaleski teolog arcybiskupa w jego paacu, O. Baraski jako prefekt w maem
seminaryum, O. Franciszek Kiejnowski jako wikary przy kociele N. P. M. nie-
nej, O. Ignacy Chmielewski jako kapelan hr. Oarowskiej w ckiem. Wkrótce
jednak przeznaczeni zostali do kolegiów i rezydencyi. (Catalogi breves).
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Uporzdkowawszy koció, podjto przerwane rozproszeniem

prace i naboestwa, o których wystawno stara si bardzo su-

perior Galicz, nie skpic grosza. Klerycy z seminaryum przyby-

wali z asyst na wiksze uroczystoci, przyjmowano ich sutem nia-

daniem. Na sumach piew chóralny przy orkiestrze. Studenci i woj-

sko przychodzili tu w niedziel i wita na msz w. W zapusty

40-godzinne naboestwo, sumy celebrowaU trzej arcybiskupi, sa-

wny wówczas kaznodzieja, wikaryusz katedralny ks. Odelgiewicz

miewa kazania^). Nieszpory odprawiali ksia rónych zakonów;

w postne pitki, niemieckie pasyjne naboestwo z kazaniem,

a take trzydniowe rekolekcye dla Niemców; gorzkie ale z kaza-

niem w niedziel dla Polaków. Na Zielone witki, drugiego dnia

udziela bierzmowania arcybiskup, uwaajc koció jezuicki za fi-

li poblizkiej katedry. Arcyksi Karol Ludwik, mieszkajc 1854 r.

czas jaki we Lwowie, bywa czsto z swym ochmistrzem baronem

Hornsteinem na mszy w. i niemieckich kazaniach '). Beatyfikacy

Jezuitów mczenników, Jana Britto i Andrzeja Boboli, obchodzono

1854 r. przez 3 dni, celebrowa wygnaniec biskup podlaski Mar-

ceU Gutkowski. yciorysy mczenników ogosi drukiem 0. Wady-
saw Kiejnowski; kult b. Boboli zrazu oywiony bardzo, po kilku

latach osab znacznie, chocia dzie 23 maja obchodzono corocz-

nie sum z kazaniem.

Jubileusz z powodu ogoszenia Niepokalanego Poczcia NMP.

1854 r., które uczci arcybiskup procesy wspania z katedry do

kocioa 00. Bernardynów, pomnoy znacznie prac Jezuitów

w konfesyonale; powtarzao si to podczas nastpnych jubileuszów.

Arcybiskup Baraniecki prosi prowincyaa o misyonarzy dla swej

archidyecezyi, prowincya przeznaczy 00. Franciszka Kiejnow-

skiego, Obrpalskiego i Kurowskiego, którzy 1856 r. dah 5 misyi

ludowych, jak to wspomniaem wyej.

*) Kapan ten zaoy pierwsze w Polsce, a dotd istniejce stowarzy-

szenie modziey rzemielniczej we Lwowie » Skaa* , na wzór Kolpinga, który

z szewca ksidz, sta si pierwszym opiekunem modziey rzemielniczej.

') Mówiono je zawsze na sumie, nawet w najwiksze uroczystoci, jak

w. Stanisawa Kostki a do 1857 r., w którym na uroczysto w. Ignacego

i Stanisawa Kostki zaprowadzono kazania polskie. Dopiero 1871 r. nowy supe-

rior Fraszaowicz, ograniczy kazania niemieckie do niedziel tylko, w wita za
mówiono odtd na sumie i na nieszporach kazania polskie.
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Tymczasem nad ruin pastwa kocielnego i papieztwa pra-

coway od 1850 roku we Woszech i w Europie dwa stronnictwa,

rew^olucyjno-radykalne pod Mazzinim, którego tiasem » precz z teo-

kracy, precz z despotyzmem papiezkim, naszym celem nieograni-

czona wolno, zniszczenie religii katolickiej, jedno woska «, i li-

beralno-narodowe pod Gavourem, które drog » rodków moralnych «,

t. j. rewolucyjnych, dc do ^^jednoczenia Woch pod sztandarem

piemonckim, zorganizowao si 1857 r. w zwizek narodowy (So-

cietd Nazionale). Do onych rodków moralnych naleaa prasa libe-

ralna i ta na caym kontynencie rzucia si na Pmsa IX, jako

króla i na jego rzdy, osabiajc przytem powag jego jako pa-

piea. We Lwowie take, Pius IX zaczyna by niepopularnym,

a dla wielu przedmiotem nienawici i pogardy. Wic Jezuici Szczep-

kowski i Candon, w czstych kazaniach pouczali wiernych o insty-

tucyi papieztwa, o wieckiej wadzy papiea i potrzebie pastwa

kocielnego, zbijajc przytem zarzuty i oszczerstwa miotane przez

liberaln party na Piusa IX. Sami przez to staU si przedmiotem

gniewu i napaci tego stronnictwa, co powikszya jeszcze ta oko-

liczno.

Wskutek nadania konstytucyi patentem padziernikowym

1860 r., lutowym 1861 r. i zasadniczemi ustawami pastwowemi

w grudniu 1867 r., Lwów z urzdniczego, napó niemieckiego mia-

sta, sta si stohc polskiego patryotyzmu, ogniskiem narodowo-

liberalnego ruchu. Spotgowao go jeszcze niefortunne powstanie

1863 r. Jezuici wystawieni zostaU na zarzut braku polskoci i pa-

tryotyzmu, zaczepiaa ich Gazeta narodowa^ organ krzykliwych pa-

tryotów (tromtradatami ich te przezwano), czciej jeszcze Dzien-

nik polslci, organ partyi radykalnej, wywlekajc przestarzae, sto

razy odparte zarzuty przeciw ich regule i instytutowi. Oni milczeli,

nie mieszajc si do pohtycznych agitacyi, nie biorc udziau w na-

rodowych demonstracyach, pilnowali ambony, konfesyonau i prac

cile kapaskich, byli zreszt, oprócz dwóch kaznodziei Niemców

i Sowaka ze Spiu, Nikolki, Polacy, starsi wiekiem i spracowani,

jak superior Baworowski, Siedmiogrodzki, Gzeowski i Prasza-

owicz.

Ten ostatni, z O. Alojzym Horzakiem, Czechem, wyksztaco-

nym w Francyi, wnieH nowe ycie do rezydencyi, przez podtrzy-

manie dawnych, zawizanie nowych stosunków z rodzinami oby-
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watelskiemi, które uchodzc przeladowania rosyjskiego, schroniy

si do Lwowa, jak: hr. Miczyscy z Woynia, hr. Scipionowie

z Królestwa, Pogórscy z Podola rosyjskiego i inni.

Sobór watykaski i ogoszenie dogmatu nieomylnoci papie-

skiej 1870 roku, poday sposobno teologom Gazety narodowej

i Dziennika polskiego do nowych kamstw i napaci, powtarzanych

zreszt za ydowsk pras wiedesk, jak Neue Freie Presse, nie-

tylko na Piusa IX, który za nieszczliw Polsk 1866 r. jubileusz

po caym wiecie ogosi, ale i na Jezuitów, jako podegaczy i spraw-

ców zamachu na wolno myli ludzkiej. KatoHcyzm liberalny ^)

podsycany przez ydowsko-wiedeski hberahzm polityczny, by
wtenczas w modzie we Lwowie, a objawia si przewanie krytyk

i wygadywaniem na Stohc w., napaciami na »ultramontanów«,

tak nazwano dobrych katolików i Jezuitów. Tymczasem jednak oni

nie milczeh, ale na ambonie 00. Adolf Kamieski, St. Zaski,

Wójcikowski, Czeowski, Ache, wystpili miao w obronie praw

Stolicy w. i kat-jhcyzmu rzymskiego wobec napaci i krzyków

dziennikarskich. Dopiero z mierci Piusa IX roku 1878 zwolnia

nieco ten fanatyzm anti-papiezki, a w cigu lat kilku ustpi miej-

sca dawnej staropolskiej czci dla Stolicy w.
Przeladowanie Kocioa katolickiego w Niemczech, Kultiirkampf

pruski znalaz odgos w hberalnej partyi Rady pastwa w Wiedniu

1872—1874 roku. Wstpujc w lady ks. Bismarcka, domagaa si

zerwania konkordatu cesarza z papieem z r. 1855 i w czci do-

prowadzia do tego. Ukuto bowiem prawa ograniczajce niezale-

no i jurysdykcy Kocioa i odwieczne przywileje duchowiestwa,

które cesarz sankcyonowa. Uchwalono prawo przeciw zakonom,

a wic i Jezuitom, które ich pod wadz pastwa i prawie pod

nadzór policyi oddaway, ale ustawie tej cesarz sankcyi odmówi.

Wreszcie domagano si w prasie, w adresach, i przez burzliwe de-

monstracye wydalenia Jezuitów z Austryi. Opar si temu cesarz,

*) Tak nazwany, bo dowolnie przebiera w dogmatach wiary, jedne przyj-

muje, drugie odrzuca jak mu dogodniej, a przedewszystkiem robi rónic mi-
dzy kocioem Chrystusowym, a kocioem papiezkim, ksiym. Do tamtego si

przyznaje, ale Chrystusa tumaczy sobie po swojemu, ten za odpycha, a re-

zultat taki, i zaniedbuje praktyki religijne, zwaszcza spowied i komuni, jako

wynalazki ksie. W parze z t liberaln dogmatyk, idzie etyka liberalna, wy-

godna, zwaszcza co do 6 i 8 przykazania.

JEZUtOI w POLSrE. V. ^
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który do kulturkampfu w Austryi dopuci nie chcia, i caa akcya

przeciw Jezuitom skoczya si na tern, e sekularyzowano uniwer-

sytet jezuicki w Innsbruku, zostawiono icli jednak jako pastwo-
wyci profesorów przy fakultecie teologicznym. Dwa cae lata wi-

siaa ta burza nad Jezuitami.

Zaostrzy j wypadek w kociele lwowskim podczas konklu-

zyi 40-godzinnego naboestwa 1873 r. cisk ludu by nie do opi-

sania, a wymowny kaznodzieja ks. Krechowiecki przewlók kazanie

do 5 kw^adransów. Naleao zaniecha konkluzyjnej procesyi. Nie

zaniechano. Gdy si wic celebrans, infuat Morawski, odwróci od

otarza z Najw. Sakramentem, aby zaintonowa pie » Twoja

cze chwaa «, kto z tumu krzykn »pah si« i odrazu cz
ludu rzucia si ku wielkiemu otarzowi, szukajc wyjcia przez za-

krysty, cz druga cisna si ku drzwiom gównym, do których

od uUcy walia si przebojem, zaalarmowana niewiadomo przez

kogo, stra poarna. Mona sobie wyobrazi, co si dziao u wyj-

cia; 11 osób doznao stuczenia, ale wyzdrowiay wszystkie, jedna

tylko nauczycielka, Francuzka, starsza wiekiem i otya, wycisna si

do konfesyonau i z przestrachu, tknita paraliem serca, umara.

Poaru nie byo, lekkomylnie rzucone sowo »pali si«, przybycie

nage stray poarnej i jej brutalne prawie zachowanie si, nie-

zwyczajnie wielki tum ludu, a wród niego wiele podejrzanych

modzików, wszystko to budzio suszne podejrzenie, e wypadek

by z góry uoony przez party anti-jezuick, aby móg posuy
w Radzie pastwa za komentarz, jak niebezpiecznymi s Jezuici.

Dziennik polski w tym duchu ogosi nazajutrz kamliwy w szcze-

góach artyku, powtórzya go ydowska prasa w Wiedniu. Nie-

strwoeni tem Jezuici pracowali przez post wielki po dawnemu,

tylko, e podczas niedzielnych » Gorzkich alów «, postawiU u drzwi

kocielnych wart pohcyjn, aby do natoku nie dopuci.

Opuszczeni od "monych tego wiata, bo oprócz kilku rodzin

szlacheckich z zaboru rosyjskiego i miejskiego ludu, odsunU si
od nich inni, nawet cz duchowiestwa, a modzie i oficerowie

urgah im na ulicy, udaH si pod opiek w. Stanisawa Kostki,

pomni jego przepowiedni, o której przechowaa si od XVIII wieku

tradycya, e Jezuici z granic Polski nigdy nie wyjd, i na cze
jego odprawiU 3-dniowe naboestwo w chwili, gdy ustawa prze-
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ciw zakonom pój miaa pod zatwierdzenie cesarskie. Nie posza,

bo cesarz z góry zatwierdzenia odmówi.

Skoro kolegium krakowskie otwarte zostao, przeniós tam
prowincya Szczepkow^ski kury prowincyalsk 1867 r., która od

1841 r. z przerw kilku lat rozprószenia, w ciasnym domu lwow-
skim si miecia. 0. Brown dla wieku i guchoty zoy 1870 r.

superiorstwo w rce O. Praszaowicza, który odnowi w kociele

nawy boczne, pokry go blach, zamiast ponaprawia dawny, ale

kosztowny i wytrzymay dach miedziany.

Liberalizm religijny dosta si i do szkó, a z nim rozlunie-

nie obyczajów. Troskliwe o dusz swych synów matki, zawizay
1873 r. za staraniem superiora Kamieskiego, istniejce oddawna
we Francyi, a take w Warszawie, bractwo Matek chrzecijaskich

pod opiek Matki Boskiej bolesnej i przy Jej otarzu odprawiay
swe naboestwa. W tyme czasie dano pobony impuls rekolek-

cyom kleru, jak nadmieniem indziej; udzielali ich zrazu XX. Laza-

ryci, potem O. Szczepkowski, pierwszy z Jezuitów przewodniczy

1876 roku takim wiczeniom 87 ksiy w seminaryum Iwowskiem.

Na prob superiora Horzaka, prowincya Kautny naznaczy

1874 r. dla Lwowa trzech jeszcze kaznodziei polskich: 00. Cze-

owskiego, Houbowicza i Szczepkowskiego; dla Niemców nielicz-

nych wystarcza jeden, dzielny mówca 0. Herman Ache, którego

kaza wielu Polaków z przyjemnoci i poytkiem suchao.

Nowy ormiaski arcybiskup Romaszkan, prosi superiora Wój-

cikowskiego, aby Benedyktynkom ormiaskim, kto z Jezuitów da
rekolekcye. Superior wyznaczy O. St. Zaleskiego i odtd corocznie

przewodnicz Jezuici w wiczeniach duchownych tyche zakonnic

i s ich nadzwyczajnymi spowiednikami. Oprócz rekolekcyi w mie-

cie, dawanych Siostrom Sercankom, Matkom Opatrznoci, Sakra-

mentkom, Ormiankom i panienkom w ich pensyonatach, dawali Je-

zuici w tych latach lekcye religii i przygotowali dzieci do pierwszej

spowiedzi i komunii w niektórych domach paskich i mieszcza-

skich.

Po O. Brownie od 1868 r. O. Horzak by staym katechet

i spowiednikiem w pensyonacie Sióstr Serca Jezusowego. Przygo-

towali te corocznie po kilka innowierców, zwaszcza guwernantek

z Niemiec i Szwajcaryi do wyznania wiary katolickiej. Spowiedzi

58*
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suchano w kociele 45.000—47.000, kaza mówiono 170—180

rocznie.

Superior Wójcikowski pragnc uwolni swych Jezuitów od nie-

wygód mieszkania w ssiedztwie wieckich ludzi i magazynów ku-

pieckich, w najtym od kapituy domu, postanowi naby dla re-

zydencyi dom wasny, niestety niewiele wygodniejszy od najtego.

Kupi wic 1877 r. od obywatela miasta Kirschnera za 26.000 zr.

trzypitrow, o 3 oknach na front, kamieniczk w samym rogu

placu trybunalskiego nr. 2, odnowi i przerobi j przy pomocy
brata Biaobrzeskiego, na dom zakonny, w którym Jezuici dotd
si mieszcz.

Nastpca jego O. Franciszek Habeni, zabra si do odnowie-

nia kocioa. Ju superior Praszaowicz kaza zdj miedziane, cza-

sem i wpywem powietrza podziurawione dachy tej wityni, a na-

kry zato blach, która wnet zniszczaa, i zastpi j byo po-

trzeba dachówk. O. Habeni, nie majc dosy pienidzy na odnow
kocioa, sprzeda stare z koca XVII wieku adamaszki, którymi

ciany presbiteryum i gównej nawy w uroczyste wita obwie-

szano, ku susznemu niezadowoleniu wielu. Przeszo 14.000 zr. wy-

oy na odmalowanie cian i otarzy; sklepie malowanych al fre-

sco 1740 r. przez Franciszka Egsteina, nie ruszono, odczyszczono

tylko chlebem.

Socyahci »Proletaryatu« warszawskiego, uchodzc przed po-

cigiem rosyjskiego rzdu, schroniU si do Krakowa i tu rozwinli

agitacy broszurow, gównie midzy modzie. Uwiziono ich, wy-
toczono 1880 r. proces o zbrodni zaburzenia pokoju publicznego,

ale werdykt przysigych puci ich wolno. Wic cz ich przenio-

sa si do Lwowa i agitowaa dalej. Jezuitów, do których kocioa
cigay si tumy pobonych, nienawidzih, uwaajc ich zreszt

za naturalnych swych przeciwników. Chcc im wyrzdzi psot,

lud odwie od kocioa, uchwalili podczas kazania w uroczysto
Imienia Jezus 17 stycznia 1883 r., rzuci bomb w kociele. Prze-

raony tym projektem jaki socyalista nowicyusz, odkry go do
wczenie superiorowi Kamieskiemu. Ten za rad dyrektora poli-

cyi, kaza koció zamkn w wili uroczystoci. Zdziwienie, potem
oburzenie ogarno pobonych, gdy znaleH koció zamknity i do-
wiedzieli si o przyczynie. Po dwóch dniach otwarto koció, ale



907

w nastpn niedziel stra miejska czuwaa zewntrz i wewntrz
wityni nad bezpieczestwem pobonych.

Picioletnie rzdy superiora Jana Stojka przeszy spokojnie

na zwyczajnych pracach w kociele i miecie. Niektórzy Jezuici jak

Stec i Markewka udzielali lekcyi filozofii, fizyki i matematyki kle-

rykom zreformowanych Bazylianów we Lwowie. 0. Andrzejczak

mieszka tam czas duszy, jako przeoony domu. Kocióek w Sy-

gniówce, postawiony dla Niemców ze skadek przez 0. Hardera

1850 roku, odnowi, ozdobi piknie, take ze skadek (3.000 zr.)

O. Markewka 1888 r.
i).

§. 97. Odzyskanie kaplicy w. Benedykta. — Dalsze

dzieje i prace rezydencyi lwowskiej. 1891—1905.

Za superiorstwa O. Piotra Bapsta, przywrócon zostaa ko-

cioowi obszerna kaphca w. Benedykta mczennika, zwana take

M. B. Bolesnej, fundacyi koniuszyny Maryanny z Zamojskich Dzie-

duszyckiej 1738 r. *), któr po kasacie zakonu rzd austryacki, za-

murowawszy wejcie do kocioa, zamieni na archiwum aktów

sdowych i mieszkanie wonego. Pierwsz myl przywrócenia onej

kaphcy jej pierwotnemu celowi, powzi hr. Maurycy Dzieduszycki,

radca namiestnictwa, autor monografii Skargi i Zbigniewa Olenic-

kiego. Po jego mierci podj j 1879 r. syn jego August i rozpo-

cz starania, aby rodzin Dzieduszyckich dla niej pozyska, ale e
gowa rodziny, hr. Wodzimierz Dzieduszycki, czy to, e spraw
uwaa za rzecz prywatn, czy to, e nie odczuwa profanacyi tej

kaplicy a potrzeby jej dla Jezuitów, czy wreszcie, e obawia si

umniejszenia swej popularnoci, dosy, e stale odmawia podpisu

na suplice do cesarza i wszelkiego udziau, wic sprawa utkna
na lat kilkanacie. Dopiero nowy superior lwowski Bapst postano-

wi koniecznie odzyska kaphc, ale napotka na silny opór szefów

sdownictwa i dyrekcyi skarbowej, które si w pojezuickim gma-

chu mieciy. Napróno superior ofiarowa inny odpowiedni lokal

na archiwum aktów sdowych i mieszkanie wonych, napróno go-

*) Historia et Lit. annuae Resid. Leopol. 1852— 1891.

«) Patrz tom IV. str. 598, 661.
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dzi si na warunki najtrudniejsze. Kto z yczliwych upewnia, e
sprawa pójdzie atwiej, gdy si poda prob do cesarza i otrzyma

jego sygnatur. Podj si tego ir. August Dzieduszyc:i, zacicony

przez O. Mrowiskiego, i nie troszczc si ju o ir. Wodzimierza,

wniós w imieniu caej rodziny do cesarza prob; skreliwszy

w niej krótko liistory rzeczonej kaplicy, zaznacza, e »jest ona

fundacy prywatn rodziny Dzieduszyckici, e korzy z niej dla

rzdu maoznaczna, a koció jezuicki suy jako garnizonowy i je-

dyny jest we Lwowie, w którym niemieckie mówi kazania; e
czsto tak bywa przepeniony, i nie wystarcza dla pobonych; e
wreszcie dla suchania spowiedzi osób guchych i sabych, niema

odpowiedniego miejsca. Licznym tym niedogodnociom kaplica ta

wielceby zaradzia — i dlatego zanosi najuniesz prob, aby

J. C. M. raczy wyda rozkaz przywrócenia tej kaplicy wraz z za-

krystyjk na chwa Bo i dla uytku wiernych do pierwotnego

jej przeznaczenia, a tem samem wskrzeszenia fundacyi hr, Dziedu-

szyckich« ^). Prob podpisan przez 60 osób rodziny Dzieduszyc-

kich, krom hr. Wodzimierza, odda hr. August w styczniu 1892 r.

w kancelaryi cesarskiej do rk radcy dworu Smoluchowskiego,

który przeczytawszy pismo, rzek, i je przedoy cesarzowi jak

najrychlej, gdy kady dzie zwoki to obraza Pana Boga. Ówcze-

ni ministrowie rodacy, Ziemiakowski i Dunajewski przyrzekli po-

parcie, cesarz przychyli si do niej i 28 marca da sw sygnatur.

We Lwowie jednak odrzucono j, uwaajc zwrot kaplicy rodzinie

Dzieduszyckich na wasno za rzecz wprost niemoliw ^).

1) Archiv. Prov. Galie. Kopia proby. Znaczyo to, kaplic odda rodzime

Dzieduszyckich na wasno. Tego rzd uczyni nie chcia, i byy przeciw temu

istotne trudnoci.

') Gmach pojezuicki nalea do funduszu naukowego, ale minister owiaty

odstpi zaatwienie podania Dzieduszyckich ministrowi skarbu, jako dzierawcy

tej czci gmachu, w której mieci si kaphca, ten za odesa je do dyrekcyi

skarbowej we Lwowie, do zaopiniowania. Wanie wtenczas ustpi vice-prezy-

dent dyrekcyi skarbu Jorkasz, zastpca jego najstarszy nadradca zreferowa po-

danie Dzieduszyckich najnieprzychylniej, który to referat podpisa nowy vice-

prezydent Korytowski i wyprawi do ministra skarbu.

Dowiedziawszy si o tem superior Bapst, uda si do vice-prezydenta

Korytowskiego i wyjani, e tu nie chodzi o rodzin Dzieduszyckich, ale o ko-

ció jezuicki lwowski, który tej kaphcy potrzebuje dla wygody wiernych; nie

daj te petenci oddania kaplicy na wasno, ale do uywania tylko przez
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Wtenczas superior Bapst wniós podanie do ministeryum

skarbu, proszc o zwrot kaplicy do tymczasowego uytku kociel-

nego, nie roszczc adnych praw do wasnoci, i po wielu stara-

niach, przy yczhwoci namiestnika hr. Kazimierza Badeniego, pre-

zesa apelacyi Tchórznickiego, a zwaszcza vice-prezesa dyrekcyi

skarbowej Korytowskiego, wyszed 2 hpca 1892 r. na podstawie

dekretu ministeryum skarbu, reskrypt teje dyrekcyi, oddajcy ka-

plic w. Benedykta Jezuitom, nie na wieczyst jednak wasno
kocioa, ale »na czas nieoznaczony, w kadej chwiU odwoalnie,

bez przyznania jakiegokolwiek prawa rzeczowego do tych ubikacyi

i bez przyjcia pod tym wzgldem jakiegokolwiek trwaego zobo-

wizania... Oddanie to nastpio na podstawie protokou, spisanego

w dniu 2 maja b. r. z zastpcami zakonu 00. Jezuitów, a to pro-

wincyaem ks. Michaem Mycielskim i superiorem ks. Piotrem Ba-

pstem« ^). A wic prowizorycznie tylko. Superior jednak w nadziei,

e józefiskie czasy nie powróc, zaj si gorliwie odnowieniem

kaplicy.

Rodzina Dzieduszyckich zoya do 4.000 zr. *), póniej hr.

Wodzimierzowa fundowaa do kaplicy dbowy otarz. Roboty roz-

poczto 10 wrzenia t. r. od zburzenia rodkowego muru 60 ctm.

grubego, podtrzymujcego dwupitrowe archiwum sdowe, które

rzd nad kaplic, zamienion na mieszkanie wonych 1838 r. wy-

budowa. Usuwajc mur ten, potrzeba byo wynie cae archiwum,

przerobi sale, i wnie napowrót akta sdowe. Trudn t i ko-

sztown robot kierowa sekretarz budownictwa Hawryszkiewicz.

Plany na kaplic i wielki otarz da architekt Kowalczuk, docent

politechniki lwowskiej, on te kierowa ich wykonaniem. Zniono

podog do równoci z posadzk kocioa, i wyoono steingutem;

koció jezuicki. Zrozumiawszy to p. Korytowski, radzi wnie drugie podanie

w powyszym sensie od prowincyaa i superiora, czyli od Jezuitów wprost,

które on przychylnie zakonkomituje i tak si te stao. W Wiedniu pose Hom-

pesz z kilku kolegami popar dzielnie spraw u ministra skarbu hr. Weckerlego,

który w kocu przychyli si do proby.

*) Odpis reskryptu c. k. Dyrekcyi Skarbu do hr. Augusta Dzieduszyckiego

przesany.

*) Hr. August 2.500 zr., hr. Tadeusz 1.000 zr., hrabina Wodzimierzowa

1.000 zr. na otarz, hr. Juliuszewa 100 zr. inni za nmiejsze datki. Odnowienie

kaphcy kosztowao 17.000 zr. pokrytych ze skadek.
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odsonito zamurowan poow okien, naprawiono ciany i sufit,

a na wiosn 1893 r. pomalowano je olejno i niefortunnie oboono
gipsatur, zato ozdobiono pielonymi obrazami pdzla Heimrota. Od-

biwszy dawne wejcie do kocioa, dano dbowe futryny i drzwi

elazne z pikn rzeb dbow. Naprzeciw drzwi midzy dwoma
witraami, sprow^adzonymi z Innsbruka za 600 zr. Najw. Serca

Jezusowego i Serca Maryi, ustawiono otarz dbowy, rzebiony

w stylu barokowym, który na wystawie krajowej 1894 r. uznany

za najpikniejszy, z mens dbow i takimi stopniami. Otarz ten,

jak wszystkie roboty stolarskie wykona Stanisaw Kruk, roboty

za lusarskie Stankiewicz. awki rzebione kupiono z dawnej ka-

plicy konwiktu tarnopolskiego.

W jesieni 1893 r. kaplica powicona i oddana kocioowi,

suy do zebra i naboestw Matek chrzecijaskich i kongregacyi

maryaskich, a przy wikszym natoku wiernych, jest miem zaci-

szem dla osób nie znoszcych cisku, a pragncych szczerze si

pomodli.

Superior Bapst uczyni jeszcze wiele dla naprawy i upiksze-

nia kocioa. Kosztem funduszu religijnego pokry dachy kocioa
czarn z pod Wiednia sprowadzon dachówk i odwiey zewntrz

jego mury; odnowi wntrze dzwonnicy, da nowe okna w kociele,

i nowe schody wchodowe z kamienia trembowelskiego, ze skadek

za i ofiar da do 4 pustych nysz, w frontonie kocioa pikne fi-

gury w. Ignacego, Franciszka Ksawerego, Stanisawa Kostki i b.

Andrzeja BoboH. Wykona je artysta rzebiarz Pawliski z War-
szawy w pracowni Szymsera, z piaskowca niniowskiego. To ze-

wntrz; wewntrz wityni ozdobi balaskami oddzielajcemi pre-

sbyteryum od nawy, z marmuru i alabastru niniowskiego, posadzk
marmurow w nawach, stopniami z czarnego marmuru z Czernej

przed wielkim otarzem i przed balaskami, a take przed otarzami

w bocznych nawach. Matki Boskiej i w. Stanisawa Kostki. Sto-

pnie wykonaa pracownia Szymsera, koszta oy przewanie ks.

Jan Krasowski, kapelan wojskowy, który te ofiarowa pikny kie-

Hch za 750 zr. dla zakrystyi kocioa. Dano,w niej posadzk z pyt
dbowych i oczyszczono ca, przyczem wyszy na jaw pikne fre-

ski na suficie. aweczki dbowe rzebione przed otarzami Matki

Boskiej i w. Stanisawa Kostki, wykona Kruk. Wkocu taberna-

kulum w wielkim otarzu odzocono na nowo, a w trzech oknach
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ponad otarzem wielkim dano witrae Matki Boskiej Czstochow-

skiej, w. Stanisawa Kostki i b. Andrzeja Boboli. Tak wic w kilku

lataci superior Bapst sta si odnowicielem kocioa Iw^owskiego,

w peni tego sowa. Superior O. Andrzejczak, postara si o mar-

murowe rozszerzenie stopni do- reszty bocznyci otarzy, porzdko-
wa zakrysty, naprawia posadzk i t. d., sowem w kociele trwaa

wieczna fabryka, z rusztowaniami, pukiem i hukiem i uprzykrze-

niem pobonych. Odpocza przecie witynia za krótkich rzdów
O. Miszkiewicza i trzechlecia superiorstwa 0. St, Zaleskiego. Ten
zajty wykoczeniem i drukiem pierwszych trzech tomów obszer-

nego dziea » Jezuici w Polsce «, oprócz dwóch kropielnic marmu-
rowych przy drzwiach gównych i kilku ornatów, nic dla kocioa
nie zrobi, wyrczajc si zreszt w zarzdzie jego i domu mini-

strem O. Baejem Szydowskim.

Zato nastpcy jego 00. Pitkiewicz i Sopuch podjli z nader

pomylnym skutkiem dalsze ozdoby wityni. Pierwszy sprawi za

2.000 zr., które daa na prob O. Wróblewskiego, p. Marya Mi-

nasiewicz, wielka tylokrotnie benefaktorka domu lwowskiego, gó-

wne drzwi dbowe z takime przysionkiem o 6 wejciach, umieci
w otarzach obrazy w. Zyty i b. Andrzeja Boboli, pdzla pani

Kraskowskiej z Krakowa, nowe sprawi chorgwie i t. d. Drugi

odnowi obraz i otarz Matki Boskiej Pocieszenia i zamieni w ora-

toryum, które przemalowa kaza artycie Tadeuszowi Popielowi,

i upikszy dwoma maymi witraami, w nawie za umieci 3 inne

witrae, kady kosztem 700 zr., roboty Ekielskiego i Tucha w Kra-

kowie ^). Uwieczni za swe imi koronacy obrazu Matki Boskiej

Pocieszenia, jak to opowiem przy kocu dziea.

W ostatniem dziesicioleciu, po zaprowadzeniu przez ministra

hr. Kazimierza Badeniego 5 kuryi wyborczej (robotników), roz-

wielmoni si socyalizm, popierany gównie przez ydów, a z nim

anarchiczne rozhulay si ywioy wszdzie, ale gównie w wik-

szych miastach. Jezuici lwowscy podjli podwójn przeciw-akcy;

jedn zakadaniem stowarzysze katoHckich robotniczych i czaso-

*) Z tych witra w. Józefa jest fundacyi hr. Wodzimierzowej Dziedu-

szyckiej i jej zicia, ordynata Tadeusza hr. Dzieduszyckiego; witra w. Igna-

cego fundacyi ksicia Zdzisawa Czartoryskiego z Sielca; trzeci w. Ksawerego

fundacyi panów Andrzeja Romaszkana i Karola Richtmana, sodahsów Maryi.
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pism, drug dawaniem wielkich misyi »dla wszystkich stanów

«

w katedrze i swym kociele.

Superior Jackowski, który po O. Bapscie 1893 roku nastpi,

zaoy najprzód Sodalicy maryask panów i akademików, i da
pocztek miesicznikowi Sodalis marianus we Lwowie, który potem

zamieniony mia by na pismo codzienne wybitnie katolickie. W tym

celu, zakrztawszy si midzy szlacht, zebra kapita na zaoenie

dziennika Ruch 'katolicki, który jednak dla niedowiadczenia pierw-

szej redakcyi i braku poparcia od szerszych kó inteligencyi, po

4 latach upad, ale w tym czasie umocni dobrze przekonania ka-

tolickie u tysicy swych czytelników. SodaUcya te maryask nie

znalaza gruntu podatnego midzy akademikami; polityk jedni, za-

bawi drudzy zajci, a inni duchem obojtnoci religijnej lub nie-

wiary owiani, nie spieszyh do grona SodaUsów Maryi; weszli do

niego przewanie dawni uczniowie jezuiccy z Ghyrowa i ci je pod-

trzymah. Pomylniej rozwijao si stowarzyszenie terminatorów rze-

mielniczych, które zaoy O. Baej Szydowski 1895 r., po nim

obj je O. Wróblewski, ten za zoy kierownictwo w rce ks.

kanonika Wagi, który je zatrzyma a do wstpienia na biskup-

stwo tarnowskie. Wzroso te potnie stowarzyszenie sug w.
Zyty, zaoone przez O. Marszaowicza 1897 r., uorganizowane i pro-

wadzone wybornie przez O. Sopucha, ale przy nader czynnej po-

mocy grona pa zacnych, a zwaszcza pani GeUny Przetockiej, gor-

liwej, a roztropnej prezydentki i opiekunki »ytek «.

Na wzór »si i kóek zawodowych « socyalistycznych, zawi-

za superior Badeni katolick »Przyja « robotników, w kilku punk-

tach miasta. Prowadzi j potem O. Wróblewski, zaoy sklep spo-

ywczy o pocztkowym kapitale 2.250 zr., wydawa równie przez

siebie zaoony tygodnik p. t. Jedno, który nie zdoby sobie po-

pularnoci, bo nie puszcza si jak Naprzód i Monitor na rozbój

sawy ludzkiej i skandale, i oprócz zasiku od arcybiskupów Mo-

rawskiego i Bilczewskiego, nie mia dostatecznego poparcia od klas

inteligentnych. Na kongresie katohckim we Lwowie zajmowano si

wiele spraw robotnicz, uchwalono wcign do niej wieckich

panów i organizowa kóka robotnicze zawodowe. W myl tej

uchway zaprosi JX. arcybiskup Bilczewski 60 kapanów lwowskich,

drugi raz kilkudziesiciu panów, na poufne konferencye. Praktycz-

nym ich wynikiem miay by stowarzyszenia katohckie po para-



913

fiach zawizane. Niezalenie od nich, powstay przy pomocy iny-

niera Richtmana i superiora Sopucha, nowe stowarzyszenia zawo-

dowe robotników budowlanych i stróów kamienicznych.

Szczhwsz bya myl, wielkiemi misyami i rekolekcyami

dziaa zbawiennie na wszystkie stany, a wic i na robotników,

a pouczajc i utwierdzajc ich w wierze, broni tem samem od

socyalizmu i leczy z ran przeze zadanych. Pierwsz tak misy
gosiU Jezuici lwowscy przy pomocy swoich misyonarzy w^ archi-

katedrze, w^ pocie 1899 r.; w nastpnych za latach w swym ko-

ciele, potem znów w katedrze, zawsze przy niezmiernym udziale

warstw pracujcych, czas bowiem i porzdek misyi oznajmiano na

dwa tygodnie pierwej i to dwukrotnie, olbrzymimi na placach

i ulicach afiszami i po kocioach z ambony. Niektórzy te pro-

boszczowie lwowscy, jak praat Podolski u w. Marcina, kanonik

wisterski u w. Anny, zapraszali Jezuitów do dania misyi wiel-

kiej swym parafianom. Równie skuteczne okazay si rekolekcye

dla robotników wycznie. Naczelnik warstatów kolejowych we Lwo-

wie p. Drewnow^ski, zaoeniem czytelni, urzdzaniem odczytów so-

cyalno-moralnej treci i umiejtnem a poczciwem obchodzeniem si

ochroni swych robotników od socyahzmu. Na uroczystoci kole-

jowe, na gwiazdk i wicone, zaprasza 00. Gzencza i Wróblew-

skiego, z gorc katolick przemow, a w pocie z naukami reko-

lekcyjnemi w kociele w. Anny.

Weszy one ju w zwyczaj, równie jak misye dla wszystkich

stanów i pooyy waln zapor przeciw socyalizmowi. Z tem

wszystkiem zaprzeczy si nie da, e chocia stosunkowo may
tylko procent klas robotniczych zapisa si do si i kóek socyali-

zmu, to duch jego, duch niezadowolenia z swego stanu, duch za-

zdroci i ukrytej nienawici do ksiy, panów i chlebodawców wo-

góle, ogarn szerokie koa nawet wierzcej i modlcej si rzeszy

pracujcej. Nie dziwi si jej, skoro nisze rangi urzdnicze sprzy-

jaj socyalizmowi i nim si przejmuj, jak to minister hr. Kazi-

mierz Radeni przed 7 czy 8 laty w Radzie pastwa publicznie wy-

powiedzia.

Troszczc si o robotników, nie zapomniano o inteligencyi.

Liczne rodziny oficerskie we Lwowie, mieszanej, ale przewanie

niemieckiej narodowoci, oprócz kaza niemieckich, pozbawione

byy innej duchownej pomocy. Wic dla on i córek oficerskich
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zaoy O. Herrmann 1897 r. niemieck kongregacy maryask,
któr prowadzi kadorazowy kaznodzieja niemiecki; dla panów za
oficerów urzdzi tene Ojciec rekolekcye niemieckie w pocie, nie-

tylko we Lwowie, ale po garnizonach. Co wicej, zawiza sodali-

cy maryask oficerów, do której nalea modo zmary ksi
Windischgraetz. Wiemy ju, e zakaz biskupa polowego Belopo-

toczkiego, a waciwie ministra wojny, wnet pooy koniec zbo-

nemu dzieu, corocznie jednak 20—30 oficerów, w ubraniu cywil-

nem, uczszcza na niemieckie rekolekcye lwowskie. W tyme cza-

sie zaoy O. Adamski dla kilkuset nauczycielek lwowskich osobn
kongregacy maryask. Przystpio odrazu 115, które zapisay si
ju dawniej do Róaca ywego, póniej blizko 200. Na kongresie

za maryaskim 1904 r. uchwalono zawiza drug kongregacy
maryask dla pa inteligentnych z miasta; do pierwszej bowiem
zaoonej przy kaplicy Sióstr Serca Jezusowego przed pó wiekiem,

przyjmowano przewanie panie z wyszych rodzin i obywatelki

ziemskie z prowincyi.

Kongres ten, pod protektoratem arcybiskupa Bilczewskiego,

równie jak dwukrotne urzdzenie jubileuszu Leona XIII dla miasta,

z illuminacy, wieczorem deklamacyjno-muzycznym i odczytami,

wobec, arcybiskupa, namiestnika, marszaka, panów, pa i wojsko-

woci, by dzieem kongregacyi maryaskiej panów i akademików,

pod przewodem O. Wróblewskiego. Myl kongresu powstaa w gro-

nie sodalisów, komitet ich uoy program, zebra fundusze (do

20.000 zr.), rozesa zaproszenia na cay wiat katolicki, obmyli
temata referatów i wybra referentów, urzdzi olbrzymi procesy
z cudownym obrazem Matki Boskiej askawej z katedry na rynek,

gdzie wspaniae wygosi kazanie O. Wróblewski, którego te arcy-

biskup Bilczewski w mowie przy zamkniciu obchodu susznie na-

zwa * dobr dusz kongresu «. Tene komitet sodalisów, wysa
jeszcze 32 referaty na kongres rzym.ski i wyda »Ksig pamit-
kow* kongresu w 3 sporych tomach. Ile podj pracy, wiadczy
choby cyfra 14.000 Ustów przeze wysanych.

Dla mczyzn wycznie, erygowano ju dawno bractwo » Do-

brej mierci*, dla kobiet warstw niszych zaoy 1905 r. superior

Sopuch bractwo w. Józefa, a pod wezwaniem tego witego za-

wiza towarzystwo zawodowe szwaczek, które ju posiada dom
wasny. Tak wic wszystkie stany i warstwy znalazy si w 20 bra-
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ctwach i kongregacyach przez lwowskich Jezuitów prowadzonych*).

Cyfra czonków dochodzi do kilkunastu tysicy, a choby tylko po-

owa korzystaa z naboestw, nauk i rekolekcyi brackich, to zawsze

zbierze si powany zastp ludzi wiary i przekona, idcy na prze-

bój z nowoytnym poganizmem i doktrynami przewrotu. Doda
winienem, e przy katedrze i parafialnych kocioach lwowskich,

istnieje po kilka bractw i stow^arzysze pobonych; e 00. reguy

witego Franciszka, krzewic gorliwie » trzeci zakon « (Tercyarzy),

w mieszczastwie zwaszcza i w ludzie, odbieraj socyalizmowi

olbrzymi cyfr adeptów, i paraliuj jego zgubn dziaalno w ro-

dzinach.

Wpyw misyi i bractw objawia si w coraz wikszem prze-

penieniu kocioów w niedziel i wita. Dlatego Jezuici lwowscy

do nieszpornych kaza polskich i rannych kaza niemieckich przed

sum, doczyli drugie kazanie polskie po sumie, zawsze tumnie

i uwanie suchane.

Przybya im jeszcze inna praca. Wiceprezydent dyrekcyi skar-

bowej we Lwowie dr. Witold Korytowski, Wielkopolanin, przepro-

wadzi midzy innemi reform stray finansowej, i urzdzi dla niej

szko w Sygniówce pod Lwowem. Obok fachowych przedmiotów

chcia, aby tym modym ludziom wykadane byy zasady wiary

i moralnoci, i 1896 r. zaprosi do tego Jezuitów. PodjU si ch-

tnie pracy i dwa razy tygodniowo dojedaj tam na lekcye reli-

gii. Szkoa ma domow kaplic i kapelana, w pocie za odprawia

rekolekcye w kociele jezuickim, jako przygotowanie do komunii

w. wielkanocnej.

Poniewa w ostatniem dziesicioleciu wzmoga si w dwójna-

sób dziaalno rezydencyi lwowskiej, w pocie wielkim np. 1905 r.

dano 20 kilka seryi rekolekcyi szkoom, bractwom, stowarzysze-

1) S za te: 1) Arcybractwo Serca Jezusowego. 2) Apostolstwo modli-

twy. 3) Arcybractwo Serca Maryi. 4) Bractwo Matek chrzecijaskich. 5) Bra-

ctwo Dobrej mierci. 6—9) Bractwa ywego róaca dla 4 stanów. 10) Stowa-

rzyszenie w. Zyty dla sug. 11—12) Stowarzyszenie w. Józefa dla szwaczek i bra-

ctwo w. Józefa dla kobiet. 12—20) Kongregacye maryaskie: a) dla pa wy-
szych stanów; b) dla pa inteligencyi z miasta; c) dla pa i panien Niemek;

d) dla nauczycielek; e, f) dla panów i kleryków dyecezyalnych, ci wnet zao-

yli osobn kongregacye przy kaplicy seminaryjnej; g) dla akademików; h) dla

studentów.
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niom, rónym stanom, nawet winiom w domu karnym, przeto

prowincya Ledóchowski podniós liczb pracowników do 8 i 10,

i poleci przynaj kilka pokoi mieszkalnych.

Nie potrzebuj wspomina, e ta praca i powicenie zjednaa

lwowskim Jezuitom rzacunek i yczliwo nietylko u najwyszych

dygnitarzy i wadz pastwa i kraju, ale i u miasta. Dawne uprze-

dzenia zniky w^ obywatelstwie Iwowskiem. Na patryotycznych na-

boestwach w katedrze: w rocznic Królowej korony polskiej i od-

sieczy Lwowa, odsonicia pomnika Sobieskiego i t. p., kazanie

prawi Jezuita, a ju w archiepiskopacie lwowskim znaleli yczliw-

szych patronów. Arcybiskup Morawski krótko przed mierci dnia

2 maja 1900 r. w testamencie pooy te sowa: »Bogu najprzód

dzikuj za niezliczone dobrodziejstwa w cigu ycia, za ask
wiary, któr w mem sercu zaszczepili rodzice, rozwinli za i utwier-

dzili 00. Jezuici roztropnem swem prowadzeniem. Tym to 00. Je-

zuitom jedynie zawdziczam, e w. katoHck wiar, która mnie

zaw^sze wioda do Boga, jako ostatecznego wszelkiego stworzenia

celu, miowaem zawsze i zachowaem « ^). Nastpca jego arcybi-

skup Bilczewski zaufania swego i yczliwoci dla zakonu, a lwow-

skich Jezuitów w szczególe, dowiód czynami. Zawezwa ich do

dania wielkich misyi w swej katedrze; podczas wizyt pasterskich,

jak to czyniH przed nim sufragani lwowscy, biskup Puzyna i arcy-

biskup Weber, chcia mie jako kaznodziej i spowiednika dla ludu,

raz 0. Wróblewskiego, innym razem O. Sopucha; uatwia im wszel-

kie prace, a w wanej sprawie koronacyi obrazu Matki Boskiej,

przyj naczeln rol. Bównej askawoci doznawali Jezuici od or-

miaskiego arcybiskupa Issakowicza i doznaj dzi od jego na-

stpcy arcybiskupa Teodorowicza i od metropolitów Rusi, ile razy

czy to celebra i kazanie, czy inna sprawa zbliy ich do nich.

Uwiecznieniem jednak prac i czynów lwowskich Jezuitów, to

wspomniana kilkakrotnie koronacya Matki Boskiej Pocieszenia. Na-

ley ona jednak nie do lwowskiej rezydencyi tylko, ale do prowin-

cyi caej, i dlatego jej opowiadaniem zamkn tom niniejszy i cae

dzieo o Jezuitach w Polsce ^).

») Hist. Resid. Leop. a. 1900.

') Superiorowie lwowscy od 1848—1905 r.:

O. Józef Brown 1848—1854 r. — Jan Galicz do 1858 r. — Mikoaj Ba-
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W lwowskiej rezydencyi w cigu pó wieku, dwóch tylko Je-

zuitów umaro, bo chorych i wiekowych, dla braku wygód w tak

ciasnym i nielicznym domu, wysyano zazwyczaj do kolegiów dla

pielgnowania. Pierwszy zszed z wiata brat Antoni Zimowski,

najlepszy we Lwowie organista, na recydyw zapalenia puc 1870 r.

W kilka lat potem stay mieszkaniec (przez lat 51) rezydencyi O.

Stefan Nikolka, Sowak wgierski, dugoletni kapelan wizienny

i niezmordow^any w konfesyonale pracownik, umar 1878 roku,

w 77 roku vcia.

§. 98 Druga doba kolegium i konwiktu w Tarnopolu.

1856-1905.

Wskrzeszone kolegium tarnopolskie figuruje w katalogach za-

konu dopiero 1857 r., jako konwikt » tarnopolski «, którego miano-

wany rektorem 15 wrzenia 1856 r. 0. Franciszek Kautny, regen-

sem O. Adolf Kamieski, pomimo, e urzdowe oddanie gmachu
konwiktowego, w którym od 1848 r. mieciy si kolejno koszary,

szpital wojskowy, szpital choleryczny, wkocu mieszkania osób

prywatnych, nastpio rozporzdzeniem ministeryalnem 15 czerwca

1853 r. i namiestnika hr. Gouchowskiego 5 lipca t. r. Przez lat

kilka, od 1848— 1855 r. zostawao bez nazwy, chocia mieszkao

w niem nieprzerwanie obok ks. proboszcza, wikaryuszów i organi-

sty, kilku starszych wiekiem Jezuitów ksiy i braci, pomagajc
wedug si w parafii, a przeoonym ich by ostatni (do 1848 r.) re-

ktor O. Jan Zranicki *).

Powodem tej zwoki byy ukady jeneraa Beckxa z ministrem

kultu hr. Thunem co do systemu nauczania w szkoach, które nie

doprowadziy do niczego. Jezuici zamiast prawa pubhcznego nau-

worowski do 1866 r. — Józef Brown do 1870 r. — Kamil Praszaowicz do

1871 r. — AdoU" Kamieski do 1874 r. — Alojzy Horzak do 1875 r. — Wa-
dysaw Wójcikowski do 1878 r. — Franciszek Habeni do 1881 r. — Adolf Ka-

mieski do 1885 r. — Jan Stojek do 1890 r. — Jan Bapst do 1893 r. — Hen-

ryk Jackowski do 1896 r. — Jan Badeni do 1897 r. — Micha Andrzejczak do

1898 r. — Ignacy Miszkiewicz do 1899 r. — Stanisaw Zaski do 1902 r. —
Wodzimierz Pitkiewicz do 1904 r. — Stanisaw Sopuch.

*) Catalogi breves.
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czania, o które si starali, poprzesta musieli na prywatnem kon-

wikcie szlacheckim, pozwolonym z bied reskryptem ministra kultu

17 czerwca 1856 roku najprzód na 4 nisze, potem na 4 wysze

klasy gimnazyalne z kursem przygotowawczym pod warunkiem, e
trzyma si bd austryackiego systemu nauk, zato uczniowie ich

jak inni prywatyci, po zoeniu wstpnego egzaminu i matury przed

profesorami rzdowymi, przyjci by mog do szkó publicznych,

na uniwersytet i do wyszych zakadów naukowych. To samo mo-

na byo otrzyma bez adnych ukadów z ministrem, i zaraz

w wrzeniu 1853 r. otworzy konwikt

By zamiar otwarcia go w Krakowie pod opiek Niepokala-

nego Poczcia Najw. Maryi Panny, O. Kamieski uoy nawet

jego program 1855 r. ^), albowiem hr. Leon Rzewuski z Podhorzec,

ofiarowa Jezuitom realno swoj na Kleparzu, gdzie od 1859 r.

mieszcz si PP. Szarytki. Prowincya jednak Brown nie przyj

ofiary, lkajc si Krakowa, jako rewolucyjnego miasta, i projekt

upad. Pozostawi wic musiano konwikt w Tarnopolu, na podo-

bnych warunkach, jak przed r. 1848, a wic »dla modziey wy-
szych stanów... naukowe wyksztacenie oparte na zasadach rehgij-

nych, aby j uczyni uyteczn familii, Kocioowi i pastwu «.

Oprócz przedmiotów szkolnych, wedug rzdowego rozkadu na

klas 8, obce jzyki, zwaszcza francuski, muzyka, rysunki, gimna-

styka. Pensya roczna 400 zr., pocztek roku szkolnego 1 wrze-

nia *).

Odrazu otwarto 5 klas, chocia uczniów byo ledwo 20 kilku

przewanie z Gahcyi wschodniej. Przybywao powoli wicej z za-

boru rosyjskiego, a take z Ksistwa poznaskiego i Prus. R. 1860

byo ich przeszo 40, w 3 lata potem 56, najwysza cyfra 1873 r.

dosiga 128, potem chwiaa si midzy 110 a 90. Naturalnie, e
potrzeba byo rozszerzy gmach konwiktu, co si stao na dwa za-

wody, za rektorstwa 0. Szczepkowskiego 1872 r. i O. Kamieskiego

1877 r.

W nowym budynku umieszczono kaphc konwiktow, sypial-

ni i szatni, na dole za azienki i mieszkanie dla suby. Rektor

*) Archiv. Prov. Galie. Orygina programu.

*) Obwieszczenie (Kundmachung), druk wspóczesny, bez miejsca druku.
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Maryan Morawski wyoy 1881 r. kilka tysicy na dogodniejsze

urzdzenie i ozdob wntrza gmacliu, a take kolegium.

Rada szkolna krajowa zadaa, aby inspektor szkó ludowycli

na okrg tarnopolski, wizytowa kurs przygotowawcze w konwik-

cie, uczniowie za tych kursów, aby skadali egzamin przed nau-

czycielami szkoy miejskiej tarnopolskiej. Pierwszemu daniu opar

si rektor Kamieski, na drugie musiano si zgodzi, ale trwao to

krótko.

W gimnazyalnych klasach nauczano niezalenie od Rady

szkolnej i jej inspektorów; dla uatwienia jednak egzaminu dojrza-

oci, posyano uczniów 8 klasy do publicznego gimnazyum, ale

przez jaki czas zaniechawszy tego, urzdzono 8 klas w kon-

wikcie.

Dla podniesienia pobonoci, a take ducha naukowego po-

midzy starszymi uczniami, wskrzesi rektor Szczepkowski kongre-

gacy maryask 1872 r., rektor za Maryan Morawski zaprowa-

dzi 1881 r. w myl Eatio sudwrum, t. z. akademi, czyli towa-

rzystwo naukowe uczniów klas wyszych z prezesem i wydziaem

na czele. Czonkowie akademii czytaj na posiedzeniach miesicz-

nych wasne rozprawy z dziedziny literatury, zwaszcza historyi

polskiej, deklamuj wasne i klasycznych autorów mowy i wiersze

i t. d. Na zakoczenie roku szkolnego ostatnich dni czerwca i na

imieniny rektorów, modzie urzdzaa akademi publiczn z dya-

logów i deklamacyi, przeplatanych gr na fortepianie i orkiestry,

albo te dawaa przedstawienie teatralne, jak: » Pera ukryta « (w.

Aleksy ebrak), » Ostatni dzie Flawiuszów« (mier Dyonicyusza),

»Sw. Kazimierz Jagielloczyk «, »Jan III pod Wiedniem « i t. d.

Przyjmowaa te proz lub wierszem dostojnych goci, jak: metro-

polit Józefa Sembratowicza 1871 r., który z rozrzewnieniem wspo-

mina studenckie lata w jezuickiem gimnazyum w Nowym Sczu
spdzone; biskupa sufragana Morawskiego 1881 r. i wielu innych.

Coroczne majówki modziey odbyway si zrazu w lasach

pobhzkich, potem na willi Greczyskiego, któr ten zagrodowy szlach-

cic polski dla kolegium 1882 r. podarowa. W karnawale konwikt

odbywa sann dokoa stawu. Kilkadziesit sanek w 3, 4 i 5 koni

zaprzonych, przysyay na oznaczony dzie ssiednie dwory, ale

gdy tych dworów ubyvvao, bo rozsiedli si w nich dzierawcy lub

JEZUICI W P0L3CE. V. 69



920

waciciele ydzi, zamiast pysznych zaprzgów dworskich, konten-

towa si trzeba byo ju 1880 r. sankami dorokarzy ydowskich.

Jednostajno konwildowego ycia przerway najprzód wypadki

1861— 1863 roku. Ruch narodowy, który ogarn Królestwo, Litw

i zabrane kraje, udzieU si Galicyi, noszono stroje polskie, zbie-

rano skadki na cele patryotyczne, odprawiano za polegych od kul

rosyjskich na ulicach Warszawy i Wilna, aobne naboestwa.

Dziao si to i w Tarnopolu, w którym wtenczas ywio ruski drze-

ma jeszcze, rej wodzi polski, i dano od nowego rektora Jana

Galicza i regensa Kamieskiego, aby szlachecka modzie przestroia

si w czamary i konfederatki i na patryotycznem naboestwie a-
obnem 9 padziernika 1861 r., aby wystpia gromadnie. Z zmian
uniformu mona byo zwleka, zmieniono go wreszcie 1863 r. na

polski, ale co do naboestwa, potrzeba byo da zaraz odpowied.

Upewniwszy si wic, e to bdzie tylko naboestwo aobne za

zezwoleniem wadz rzdowych, nie za demonstracya, zezwoli re-

ktor. Konwikt w penej gah z regensem i prefektami na czele, wy-

sucha mszy w. aobnej w kociele, ale gdy po kondukcie zapie-

wano »Boe co Polsk « i ruszono w olbrzymiej procesyi na cmen-

tarz, konwikt nie mogc przecie zawróci do domu, nietylko wzi
udzia w pochodzie, ale 4 konwiktorów nioso cierniow koron na

noszach, pokrytych biaym atasem, któr potem na ogromnym

krzyu dbowym, na pamitk polegych tame postawionym, umiesz-

czono.

W te tropy starosta doniós o tem do Lwowa, namiestnik hr.

Mensdorff wystosowa 15 padziernika t. r. ostre napomnienie do

prowincyaa Browna: » Udzia uczcej si modziey w demonstra-

cyach nie moe by cierpiany, co oznajmiam Wielm. Ksidzu z-
daniem, aby przeciw tym, którzy w tem wykroczeniu udzia maj,

wystpi. Szczególniej uderza to, e przeoony naukowego zakadu,

zostajcego pod kierunkiem czcigodnego zakonu Jezuitów, pozwoli

modziey na oywiony wspóudzia, bez czego takie uczestniczenie

nie byoby przecie moliwe. Wzywam W. Ksidza, aby zrobi po-

rzdek i czuwa, iby na przyszo uczniowie konwiktu podobnych

wykrocze nie staU si winnymi «. Prowincya przesa ono pismo

rektorowi, jego za tumaczenie si namiestnikowi 27 padziernika

t. r. Nie przesta na niem hr. Mensdorff: »cay Tarnopol wiedzia,

jakie znaczenie miao aobne naboestwo, wiedziano wic i w kon- .



921

wikcie. Bez pozwolenia przeoonego nie wayliby si konwikLoro-

wie powikszy demonstraey. Nalegam wic, aby w przyszoci
naleyta karno w powstrzymaniu nieprzyjaznych dla rzdu d-
noci zachowan bya i zmuszony jestem doda, gdy w publicz-

nych zakadach naukowych modzie i nauczyciele za podobne wy-
kroczenia surowo s cigani, ja nie bd móg dla tarnopolskiego

konwiktu agodniejszego uy obchodzenia si. Upraszam wic, aby
podobne wykroczenia nie powtórzyy si, i spodziewam si, e nie

bdzie powodu do dostrzeenia nielojalnych objawów w konwikcie

wychowyw^anej modziey, w którejby raczej rzdowo-przyjaciel-

skiego kierunku szuka naleao « ^). Wkrótce rzd wystpi wrogo
przeciw partyi narodowej, ta wic zostawia konwikt w spokoju.

Z obawy przed choler w sierpniu 1866 roku, rektor Galicz

zwoa szkoy o dwa tygodnie póniej, 15 wrzenia; dla niebezpie-

czestwa dyfterytu rektor Morawski wyprawi w styczniu 1881 r.

cay konwikt na trzytygodniowy pobyt do Lwowa i Rymanowa.
Zdrowotne stosunki byy wogóle pomylne, trzech tylko uczniów:

Franciszek Jabonowski 1877 r., Józef Czarnecki 1880 r. i Roman
Krajewski 1887 r. zmaro w konwikcie.

Cwierwiekowy jubileusz konwiktu uwietniony zosta zjazdem

dawmych jego uczniów 23 padziernika 1881 r., na który przybyli

ich rektorzy, O. Kamieski ze Lwowa, O. Szczepkowski z Starej-

wsi, udzia te brali ich profesorzy: 00. Horzak, Morgenbesser,

Lenz i t. d. Po naboestwie w kaplicy konwiktowej, dla której

ofiarowali pikny kielich za 1.200 franków z Parya czy Lyonu

sprowadzony, zwiedzih wród w^spomnie wszystkie kty konwiktu;

po wspólnej za uczcie, przyjmowa ich mody konwikt akademi
o w^ Kazimierzu.

Z tem wszystkiem konwikt nie wydawa owoców odpowie-

dnich pracy i powiceniu 20 kilku profesorów i prefektów, stara-

niom i zabiegom rektorów Morawskiego i Rubona. Z zaboru rosyj-

skiego przybywali uczniowie gównie dla wychowania, mniej dla

nauk, bo te wedug austryackiego systemu w polskim dawane j-
zyku, na mao si im przyda mogy w pastwie, gdzie wszystko

po rosyjsku, i gdzie ywio polski upoledzony systematycznie.

*) ArchiY. Prov. Galie. (Jbydwa pisma namiestnika w oryginale. Odpowied
prowincyaa w brulionie.

59*
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Zreszt, w demokratycznym wieku XIX, wszelkie szlacheckie

czy stanowe zakady wychow^awcze raziy anomali. Wic dzielny

prowincya Jackowski postanowi nie na kracu, ale w rodku Ga-

licyi otworzy gimnazyum z prawem publicznoci dla polskiej

(a take i ruskiej) modziey w^szystkich stanów, i obra na to B-
kowice pod Chyrowem, dokd te w roku 1887 konwikt tarnopol-

ski przeniesiono.

Konwikt ten od 1863 roku zacz nosi drug nazw » kole-

gium «, które prawie wycznie na jego byo usugi. Ksia praco-

wali nadto w kociele, w którym po r. 1848 byli komor, gospo-

darzem bowiem by proboszcz, mieli wasn zakrysty, 3 otarze

w. Ignacego, Ksawerego i Józefa, i kilka konfesyonaów do sw^ego

uytku. Wedug umowy z proboszczem, odprawiali w niedziel

i wita prymary, a zazwyczaj i nieszpory, co trzeci raz, a take

w uroczystoci zakonne, piewali sum i mówili kazanie, zarzdzali

bractwami Najsodszego Serca Jezusowego i Niepok. Serca Maryi,

a podczas majowego naboestwa miewali wszystkie albo cz ka-

za. W jubileusze lub inne nadzwyczajne naboestwa umawiali

si z proboszczem ks. Jahnerem, który zazwyczaj nie opiera si

ich yczeniom, raz, e by atwy w obejciu, a powtóre, e mia

z nich pomoc i wygod. Oni suchali spowiedzi, odwiedzah cho-

rych, odprawiaU t. z. wywody, pokropienia, a czsto i chrzty,

obsugiwaU wizienie, szpitale miejski i wojskowy, sowem zastpo-

wah drugiego ks. wikaryusza. Do parafii okolicznych i dalszych:

Potyczy, Koszlaków, Chorostkowa, Winiowczyka , Mogielnicy,

Buszcza, abiniec, Zotnik, Trbowh, do Buczacza, nawet i Brodów

zaczU wyjeda z prac kapask w dni odpustowe i w pocie,

dopiero za rektorstwa O. Szczepkowskiego 1872 r., bo rektorowie

Galicz i Kamieski nie pozwalali na to, twierdzc, e obowizki

konwiktowe na temby ucierpiay. Take trzydniowe rekolekcye

wielkopostne w kociele, w tym dopiero roku wskrzeszono.

Od marca 1881 r. zaprowadzi rektor Morawski coroczne re-

kolekcye dla inteligencyi, dla panów i pa w kaplicy konwiktowej,

podczas gdy dyecezyalne rekolekcye dla kapanów odbyway si ju

od 1874 r. w teje kaphcy, ksia mieszkaU w kolegium. W epoce

rnisyi ludowych 1880—1885 r. ksia tarnopolscy Horzak, Bubon,

Radecki, Wagner, Frank i inni, pomagaU dzielnie misyonarzom

w konfesyonale, albo te sami »mae« misye urzdzali. Sta mi-
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sy byy graniczne Podwooczyska, dojedali tam czsto ksia
z msz w., kazaniem, spowiedzi w kaplicy miejscowej. Powoli

i nie bez trudnoci ze strony inspektora i rady szkolnej, zaczto

1880 r. dawa rekolekcye w publicznej szkole dziewczt w miecie,

a potem i w szkoach innych; sowem od roku 1872 Jezuici tar-

nopolscy, obok zaj przy konwikcie, podejmowali wszystkie prace

duchowne, jakie w rezydencyach s w zwyczaju.

Odnowieniem zaniedbanego wntrza kocioa zaj si gorli-

wie prefekt arcybractwa Serca Jezusowego i Apostolstwa modlitwy

O. Frank 1878 r. Ugodziwszy si z malarzem Stolperem z Nissy

na Szlsku pruskiem za 2.600 zr., które zoyli czonkowie arcy-

bractwa, odnowi kaza 3 otarze wy wspomniane. Zachcone tern

bractwo róacowe, po niejakim sporze z proboszczem, polecio

1879 r. temu Stolperowi odnowienie swego otarza Matki Boskiej

oraz otarza wielkiego i caego presbyteryum za 3.000 zr., które

chtnie i prdko zoyo. Ofiarno pobonych, ucieszonych wido-

kiem odwieonej wityni, bya tak hojn, e 0. Frank zakupi

móg kwiatów na otarze za 100 zr., 12 lichtarzy za 120 zr.,

obraz przenony Matki Boskiej na procesyach za 145 zr.

Dziaalno jednak Jezuitów wysza poza koció na miasto.

W r. 1882 rektor Morawski zaoy Towarzystwo dam dobroczyn-

noci w. Wincentego a Paulo, które podzieliwszy midzy siebie

miasto na dzielnice, opatrywao materyalne i duchowe potrzeby

ubogich.

witobliwy O. iVntoni Beichenberg, malarz artysta z szkoy

monachijskiej, dla miosierdzia swego a pokory powszechnie znany

i szanowany w miecie, zajmowa si od 1877 r. a do mierci

1903 r., najprzód chorymi i ubogimi w starym szpitalu nad sta-

wem, wybudowanym jeszcze 1829 r. staraniem O. Maurycego Po-

oskiego (f 17 stycznia 1836 r.). Dbajc o ich dusz, zbiera dla

nich jamuny i najnisze wiadczy im usugi. Za zgod miasta

odda ich zrazu pod opiek »Ksaweryanek«, wieckich pobonych

osób, a wnet potem 1881 r. Sióstr Suebniczek, sprowadzonych

ze Starejwsi. Szuka ubogich, chorych umierajcych po domach

i przedmiejskich lepiankach Tarnopola, jednych pielgnowa na

miejscu, drugich sprowadza do domu ubogich, który wraz z ogro-

dem zakupio miasto za 14.000 zr. i ofiarowao grunt pod dom
drugi obszerniejszy dla 17 kobiet i 9 starców z kaplic domow
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i kapitaem 14.382 zr. Dla bezdomnych i wóczgów, urzdzi ten

litociwy kapan w suterenach starego szpitala schronienie na 32

óek, które po wybudowaniu nowego szpitala 1899 r. a sprzeda-

niu starego ydom, magistrat przeniós do oprónionych przez woj-

sko baraków na smykowieckiem przedmieciu.

Codziennie po mszy w. odwiedza tych zaniedbanych bieda-

ków, poucza sow^em Boem, opatrywa wyebran jamun.
Opuszczone przez rodziców dzieci lub sieroty, byy przedmiotem

szczególniejszej jego mioci. Tak dugo chodzi, prosi, pisa do

rónych osób i zakadów dobroczynnych, dopokd im lepszej na

razie doli i przyszoci nie zapewni. Bywao, e grosza nie mia
przy duszy, a tu na gw^at potrzeba byo drzewa, aby ogrza, chleba

aby nakarmi sieroty. Poycza od pierwszego yda, który si na-

wm, mia kredyt, bo oddawa dug rzetelnie.

Upademi istotami, które leczono w powszechnym szpitalu,

naogowymi pijakami i t. d. ani si brzydzi, ani zraa ich nieo-

krzesaniem i tak dugo naucza, upomina, a ich przezwyciy

dobroci i cierpliw^oci. Z miasta wychodzi na bonia, gromadzi

koo siebie dzieciaki pasce bydo i trzod, raczy ich czem mia,

buk, owocami, uczy pacierza, katechizmu, opowiada bibli w.
Nie mao zay trudu z chorymi odpychajcymi kapana i sakra-

menta w., zawsze przeamywa ich opór. Wiedziano o tem w mie-

cie, i o podobnych wypadkach uwiadamiano go wczenie ^).

Po przeniesieniu konwiktu do Chyrowa, umieci 1887 roku

prowincya Mycielski w kolegium tarnopolskiem trzechletni kurs

filozofii, który przez dwa ostatnie lata znajdowa si w Chyro-

^ie ^). Gmach dawny pokonwiktowy wydzierawi rektor Christian

na biura rzdowe i osobom prywatnym. Ten stan tarnopolskiego

kolegium pozosta do koca sierpnia 1896 r., w którym otwarto

kolegmm sdeckie i w niem umieszczono studyum filozoficzne,

w Tarnopolu natomiast urzdzi prowincya Szczepkowski trzeci

probacy dla 8 — 10 ksiy; cyfra mieszkaców jego stopniaa z 50

') Litterae annuae Col. Tarnop. — O. Antoni Reichenberg T. J. przez

X. J. Ijrzkalskiego. Kraków 1904, str. 78—166.

2j ]>rzenie.siono nisze klasy, uczniowie klas wyszych, byo ich 29, po-

tem 22, pozostali przez rok jeszcze w konwikcie, uczszczajc do publicznego

gimnazyum.
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do 22, ale w pracach kapaskich nic si nie zmienio. Owszem

wizytujcemu archidyecezy sufraganowi biskupowi Puzynie towa-

rzyszy jako kapelan i kaznodzieja jeden z Jezuitów; drugi 0. Ale-

ksander Uram katechizowat kilka razy w tydzie dziatw w Bia-

ej, Petrykowie i Janowce, inni rozjedali si z kazaniami i reko-

lekcyami do Beza, Husiatyna, Brzean, Zbaraa, Trembowli, Miku-

liniec. Zborowa i do wsi okolicznych.

Corocznie suchano 50 kilka tysicy spowiedzi, mówiono do

400 kaza (216 w kociele tarnopolskim, 184 w rónych parafiach),

odwiedzano te 300 chorych, rekolekcyi ludowych dawano 27—30

seryi.

Na cmentarzu tarnopolskim, na wzgórzu za miastem, stana

1864 r. obszerna kaplica o 3 otarzach z wielkim grobowcem przez

brata furtyana Kajetana Markiewicza ze skadek pobonych, z ró-

nych stron Polski przez niego zebranych, wybudowana. Zacny brat

cieszy si, e ciaa zmarych Jezuitów, a kiedy i jego koci w pod-

ziemiu kaplicy spoczn. Stao si inaczej. Proboszcz tarnopolski

Grzegorz Borczowski, usunity dla symonii z probostwa, skary

Jezuitów do konsystorza 23 marca 1865 r. o róne rzeczy, a take

brata Markiewicza o pewne naduycia przy budowie cmentarnej

kaphcy. Konsystorz przez dziek. trembowelskiego dra Kucharskiego

zada od rektora Galicza wyjanie, da je rektor w obszernym

memoryale 9 maja 1865 r. i na tem si skoczyo. Aeby jednak

uj podobnych nieprzyjemnoci na przyszo, poleci prowincya

Brown odda kaphc cmentarn w zarzd proboszczowi Jahnerowi,

ten za pozwoli chowa si w grobowcu pod kaplic wszystkim,

którzy zo oznaczon przez niego taks. Wkrótce zapeni si

grobowiec trumnami, dla Jezuitów nie byo miejsca, sam fundator

kaplicy spoczywa w zwyczajnym grobie *).

») Archiv. Col. Tarnop. fascyku 14. Proces o symoni ks. Berezowskiego

trwa dugo, nie bez wielu przykroci dla kolegium.
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§. 99. Ukady z Dominikanami o kupno klasztoru tarno-

polskiego. 1868—1898.

Z tern wszystkiem pobyt Jezuitów w Tarnopolu by wye-
brany, koció nalea do parafii, a waciwie do Dominikanów, od

1848 r. zarzdza nim proboszcz. Jezuici zaleeli od niego w na-

boestwach i pracach duchownych. Kolegium, dawny klasztor do-

minikaski fundacyi hr. Potockich, by wasnoci Dominikanów,

dan Jezuitom reskryptem cesarskim z kancelaryi nadwornej 19 wrze-

nia 1820 r. w trwae uywanie, za czynszem rocznym 630 zr.,

czyli po zaprowadzeniu nowej waluty 682 zr. 50 et. w. a., który

wypacaa kasa rzdowa wacicielom. Ogród i wszelkie place, ra-

zem 2 morgi 1.535 sni kwadr., byy take wasnoci Dominika-

nów; za ich i rzdu pozwoleniem wybudowali Jezuici konwikt

1822—1825 r., który rozszerzyh znacznie 1872 i 1877 r. Tymcza-

sowo ta niepokoia Jezuitów, rektor Kamieski owiadcza si

kilkakrotnie Dominikanom z chci kupienia od nich caej realno-

ci, ale na chciach si skoczyo. A tu w nowej Uberalnej erze

Austryi 1869 r. otrzymuje rektor z urzdu podatkowego wezwanie,

aby si wytómaczy, 1) na jakiej podstawie Jezuici zajmuj kla-

sztor podominikaski, gdy restytucyjny dekret cesarski 15 czerwca

1853 r. oddaje im tylko budynek konwiktu, lodowni i t. d., ale

nie sam klasztor; 2) na jakiej podstawie fundusz naukowy wy-

paca za Jezuitów czynsz klasztorny (682 zr. 50 et. w. a.) Domi-

nikanom ókiewskim od 1848 r. poczwszy. Dwa blizko lata wlo-

ka si sprawa punktu 2, bo punkt 1 atwo byo udowodni i zo-

staa zawieszon. Jezuici od 1 listopada 1870 roku pacili czynsz

z wasnej kieszeni Dominikanom, nie wprost jednak, ale za po-

rednictwem kasy rzdowej w Tarnopolu. Fundusz naukowy, po

ostatnim rekursie O. Kamieskiego 31 padziernika 1871 roku do

prezydenta namiestnictwa Possingera, zaniecha dopominania si

zwrotu czynszu, który wypaci Dominikanom od 1848— 1870 r.

w kwocie 12.188 zr. 50 et., dziki jak si zdaje wzgldnoci no-

wego namiestnika hr. Agenora Gouchowskiego, a take dziki su-

sznoci sprawy ^).

*) W archiwum Collegii Tarnop. w fascykule 15 znajduj si kopie 4 pro-
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Z niej wyonia si sprawa druga: Rzd cticia rozwiza
dzieraw klasztoru z Dominikanami, czego i oni sobie yczyli

i Jezuici, ale ci ostatni wnet zrozumieli wynikajc std niedogo-

dno i dlatego rektor Kamieski w podaniu do prezydyum namie-

stnictwa 9 stycznia 1871 r. cofn powysze danie. Przeszkadza

te temu budynek gimnazyalny, postawiony przez rzd 1826 r. na

gruncie Dominikanów bez ich wiedzy i pozwolenia, i dlatego na-

miestnictwo byo za tem, aby Jezuici ca realno dominikask
kupili, wtenczas fundusz naukowy mógby si zaintabulowa na

gmachu i placu gimnazyalnym.

Wynika std trzecia sprawa, kupna i sprzeday klasztoru

i caej realnoci dominikaskiej w Tarnopolu. Rozpocz j miano-

wany powtórnie 8 grudnia 1874 roku rektor Kamieski, a listem

2 czerwca 1875 r., do przeora ókiewskiego Webeluna, ofiarowa

30.000 zr. zamiast danych 35.000 zr. za realno ca. Po na-

radzie z swym prowincyaem, O. Webelun zgodzi si na 32.000 zr.,

uoono punkta wstpne, w imieniu Jezuitów nabywa klasztor hr.

Roman Potocki z acuta, jak o tem oznajmia rektorowi ojciec

jego hr. Alfred 6 czerwca 1876 r. Ofert i warunki kupna prze-

sa hr. Roman 30 padziernika 1876 r. prowincyaowi Dominika-

nów Jarzbiskiemu, ten za 14 listopada 1877 r. wniós prob
do metropoUty Wierzchlejskiego, aby proponowane przez hr. Ro-

mana Potockiego kupno raczy przyj na wasno klasztoru ó-
kiewskiego i potrzebne do tego kupna pozwolenie aby wyjedna

u Stolicy w. i w ministeryum. Jako 27 listopada 1877 r. rektor

Kamieski i przeor ókiewski Jacek Riernat zoyli w starostwie

tarnopolskiem owiadczenie gotowoci kupna i sprzeday, o czem

t. d. doniós rektor namiestnikowi Alfredowi Potockiemu, kontrakt

za kupna na imi hr. Romana Potockiego, spisany przez adwo-

kata Czajkowskiego, przesa prowincya Jarzbiski do zatwierdze-

nia najprzód arcybiskupowi, potem do namiestnictwa, owiadczajc,

e odstpuje bezpatnie funduszowi naukowemu przestrze gruntu

tokoów starostwa z reprezentantami miasta, przeoonymi Jezuitów i Domini-

kanów 1869—1871 r., 3 reskrypty namiestnictwa do starostwa tarnopolskiego,

2 podania rektora Kamieskiego do starostwa, 3 podania do prezydyum namie-

stnictwa, skarga przeora ókiewskiego Jarzembiskiego do namiestnictwa dnia

21 czerwca 1871 r. o nowe budowy w klasztorze tarnopolskim, odpowied na

ni rektora Kamieskiego.
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przez gimnazyum zajt. Namiestnictwo dnia 28 lutego 1878 r.

odesao spraw do prol^uratoryi sl^arbu, która z pewnemi uwa-

gami zwrócia je namiestnictwu d. 18 maja 1878 roku. Wreszcie

27 marca 1880 r. minister kultu pozwoli w zasadzie na sprzeda

klasztoru dominikaskiego tarnopolskiego hr. Romanowi Potockiemu,

zastrzegajc sobie potwierdzenie kontraktu kupna-sprzeday. Na-

miestnictwo odesao konsens ministra z wskazówkami swemi do

arcybiskupiego konsystorza, aby wdroy ostateczne wedug tych

wskazówek uoenie kontraktu. Arcybiskup Wierzchlejski poleci ten

referat praatowi Sewerynowi Morawskiemu, który z zaatwieniem

jego zwleka lat kilka, pomimo prób i nalega O. Kamieskiego.

Dopiero 18 czerwca 1887 r. podj spraw prowincya Jac-

kowski w^ pimie do prowincyaa Dominikanów Nowakowskiego.

Ale ten z powodu zapowiedzianej roformy polskiej prowincyi do-

minikaskiej, zaleny by od wiedeskiego prowincyaa Tomasza

Anselma, i przysanego przez niego wizytatora Thira. Niemieckie

rzdy rozpoczy si u Dominikanów polskich; Jackow^skiego te

zastpi w prowincyalstwie 31 lipca 1887 roku O. Mycielski. Po-

mimo wic uwiadomienia konsystorskiego stron obydwóch 25 hsto-

pada 1887 r. o pozwoleniu Stolicy w. 14 wrzenia 1877 r. i mi-

nistra 27 marca i 3 kwietnia 1880 r. danem na kupno i sprzeda

klasztoru tarnopolskiego i pomimo wezwania ich do zarysu formal-

nego kontraktu wedug wskazówek namiestnictwa, odpowiedzia

10 sierpnia 1888 r. prowincya dominikaski Nowakowski, wido-

cznie w porozumieniu z wiedeskim prowincyaem dominikaskim

Tomaszem Anselmem, (jak wiadczy hst tego do prowincyaa My-

cielskiego z Wiednia 22 padziernika 1887 r. pisany), e od za-

miaru sprzeday odstpuje, konwent tarnopolski pragnie » reakty-

wowa*, owiadczenie za Dominikanów ókiewskich z 14 lipca

1877 roku (i s gotowi do sprzeday) nie uwaa za obowizu-

jce ').

Wywizaa si z tego sprawa 4-ta o wanoci lub niewano-

ci ukadów w latach 1875—1880 prowadzonych. Decydujcym by
hst prowincyaa dominikaskiego Jarzbiskiego z dnia 30 padzier-

nika 1876 r. do hr. Romana Potockiego, gdzie stoi: » deklaruj ni-

») Arcliiv. Col. Tarnop. fasc. 15. Aktów 12, listów 7 wiatach 1875-1880
i 1885-1887.
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niejszem, e cznie z namienionym ókiewskim konwentem przyj-

muj z wdzicznoci askawe owiadczenie JW. Pana nabycia rze-

czonej realnoci za ofiarowan sum 32.500 zr.«. Decydujc te

bya na podstawie powyszego owiadczenia proba Dominikanów

ókiewskich podana przez konsystorz do Rzymu i Wiednia o po-

zwolenie sprzeday klasztoru wedug uoonego ju kontraktu,

w pewnych tylko punktach zmienionego przez namiestnictwo. Po

bezowocnych z obojej strony dyskusyach, namiestnictwo, chcc
uwolni si od niepotrzebnego kopotu, wezwao dwukrotnie pro-

wincyaa Nowakowskiego, aby Dominikanie wypowiedzieli fundu-

szowi naukowemu kontrakt dzierawy klasztoru tarnopolskiego. Oni

uczynili to z pocztkiem 1891 r. sdownie, ale na poufn wska-

zówk namiestnictwa, wstrzymah sdowe w^ypowiedzenie na 3 mie-

sice, w których drog administracyjn rzecz miaa by przepro-

wadzona. Rektor tarnopolski Miszkiewicz dowiedziawszy si o tern,

czyni za ten krok wyrzuty przeorowi w ókwi Piusowi Marki, ten

za odpowiedzia 26 maja 1891 r., e nie przeciw Jezuitom chwy-

<3i si drogi sdowej, ale przeciw naukowemu funduszowi, z któ-

rym Jezuici niech do jakiego ukadu doprowadz.

By to wybieg. Skoroby fundusz naukowy wypowiedzenie

przyj. Jezuici w Tarnopolu zostaliby na asce Dominikanów, któ-

rzy pozbyliby si ich prdko. Do tego nie mona byo dopuci.

Dlatego prowincya Mycielski prosi hr. Romana Potockiego, aby

namiestnictwu owiadczy, i trwa w swym zamiarze nabycia kla-

sztoru tarnopolskiego i pragnie spisa formalny kontrakt; mini-

strowi za kultu przedstawi, e Jezuici zostaj w Tarnopolu na

pod.stawie dekretu cesarskiego 1820 r., a nie na prostej umowie

czynszowej, mieszka za mog tak dugo, dopokd Dominikanie

wszystkich swoich klasztorów nie zapeni, wtenczas dopiero dla

braku miejsca mog da oddania tarnopolskiego konwentu. W tym

te sensie wyda orzeczenie minister kultu 7 wrzenia 1891 roku:

» Dominikanie mogliby susznie by wzgldniejszymi dla Jezuitów

((Jurften einc nach(jichigcre Halung ehizaneJimen)* i poleci namiestni-

kowi przez arcybiskupa wpyn na Dominikanów, aby klasztor

tarnopolski Jezuitom sprzedali *).

*) Tame. List przeora ókiewskiego w oryginale. »Bericlit« do ministra

1 jego orzeczenia w kopii. Spraw wypowiedzenia kontraktu dzierawy rzdowi
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Podczas onego procesu zwiedzi jenera dominikaski 0. J-
drzej Friihwirt, Tyrolczyk z O. Thirem, wizytatorem polskici Do-
minikanów, klasztor i koció tarnopolski. Obawiajc si nastpstw
tej wizyty, Jezuici udali si do swego jeneraa z prob, aby po-

rozumia si z jeneraem dominikaskim gównie co do budynków
przez nich na gruncie Dominikanów bez ich zezwolenia postawio-

nych. Uspokoi ich 0. Martin, gdy od O. Friihwirta otrzyma upe-

wnienie, e Jezuici pozostan przy prawie wasnoci budynków,
które postawili. Jako na konsultach prowincyalskich, wikszo
Dominikanów owiadczya si przeciw sprzeday klasztoru, a za

kupnem budynków, które Jezuici na gruncie dominikaskim posta-

wili, i prawo wasnoci do nich 1885 r. wykazali. Wic prowincya
Mycielski proponowa wizytatorowi Thirowi 29 kwietnia 1892 r.

sprzeda budynków jezuickich za 52.000 zr. Nie by zatem O. Thir

jak to póniej prowincyaowi Szczepkowskiemu wyranie powie-
dzia, przewleka wic, gmatwa spraw. Cena wydawaa mu si
za wysok, uy wic jeneraa Friihwirt, i ten w licie do jeneraa
Jezuitów Ludwika Martin, z Wiednia 24 sierpnia 1893 r., prosi go

o znienie ceny kupna i o »racyonane uoenie sprawy sw po-

wag i mdr, a skuteczn akcy«, gdy i on pragnie jej zako-
czenia »w sposób przyjacielski i bez porónienia obydwóch zako-

nów, dotd zgodnych z sob duchem i sercem «.

W tym te sensie O. Martin da polecenie nowemu prowin-

cyaowi Szczepkowskiemu — napróno, bo O. Thir zwyczajem
swoim coraz to nowe wynajdywa zwoki, niechtnie o tej sprawie

rozmawia do tego stopnia, e gdy w styczniu 1894 r. prowincya
Szczepkowski z O. Baejem Szydowskim do przyszed, to przy-

j go wprawdzie grzecznie, ale ile razy ten wszcz rozmow
o sprawie tarnopolskiej, tyle razy on j przerywa uwag, e »dzi
tak pikna pogoda« i podobnie banalnymi frazesami. Zraony tem
O. Szczepkowski, postanowi kupi od miasta grunt, wybudowa
koció i kolegium, klasztor za podominikaski wydzierawi pry-

prowadzi w sdzie tarnopolskim radca Balko i orzek, e 00. Dominikanie jako
waciciele maj prawo wypowiedzie dzieraw klasztoru rzdowi. Prokurato-
rya skarbu jako obroca rzdowy apelowaa do ministeryum, kt(3re znioso wy-
rok sdu tarnopolskiego i orzeko, ze ta sprawa nie wchodzi w jego kompeten-
cy, bo opiera si nie na zwykej umowie najmu, ale na dekrecie nadwornym
cesarskim.
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watnym, budynki bowiem jezuickie (dawny konwikt) wydziera-

wione byy, zaraz po przeniesieniu konwiktu do Chyrowa 1887 r.

na biura rzdowe. W miecie tymczasem rozesza si mylna
wie, e Jezuici opuszcz Tarnopol. Wic przed prowincyaem
stana 1894 roku deputacya od wszystkich stanów miasta, z pro-b »aby Jezuitów pozostawi, miasto gotowe nie im wszelk
pomoc do budowy nowego kocioa i domu«. Taki stan rzeczy

sprzykrzy si Dominikanom, skaryli si u swego jeneraa, proszc
o zakoczenie przewlekej sprawy.

Z pocztkiem 1897 r. 0. Friihwirt spotkawszy si z O. Mar-

tinem mówi mu, e Dominikanie szczerze pragn zgody, e mo-

gliby susznie wytoczy Jezuitom proces, gdy bez ich wiedzy po-

stawih budynki na gruncie dominikaskim, ale pragn spór zaa-

twi po przyjacielsku i rzeczone budynki kupi, cena jednak kupna

jest wygórowan. Donoszc o tem 0. Martin prowincyaowi Szczep-

kowskiemu 11 stycznia 1897 r. oznajmia, e i on bardzo pragnie

tej przyjacielskiej ugody. Naley wic umówi si najprzód co do

ceny najniszej, bez uszczerbku wszelako dla prowincyi, uoy
kontrakt i opisa dokadnie warunki, w jakich umówiona cena ma
by wypacon, i dopiero ubezpieczywszy si tak z Dominikanami,

e cofn si nie bd ju mogh, naley pomyle o nowej siedzi-

bie w Tarnopolu lub indziej, i czy to ma by kolegium czy rezy-

dencya ^).

Wkrótce potem, 4 kwietnia O. Szczepkowski zoy prowin-

cyalstwo w rce O. Jana Badeniego. Ten speniajc polecenie jene-

raa, wystosowa do O. Thira list 21 czerwca b. r. proszc, aeby
bezwocznie przystpi do ukoczenia sprawy, albo sprzeda kla-

sztoru, albo kupnem budynków jezuickich, przyczem z lekka nad-

mieni, e zdaniem prawników mógby go do tego zmusi sdo-

wnie, ale mio zakonna mu nie pozwala. Na to O. Thir z Bro-

dów 1 lipca: » Oszacowanie konwiktu bardzo powierzchowne, nie

daje podstawy dla fachowego znawcy osdzi, czy cena suszna lub

wygórowana, potrzeba pierw zrobi plany dokadne i wymiary

i przedoy mi fachowy dokadny aparat szacunkowy, który ja po-

tem ka zbada, a take przysa mi kosztorys budowniczego na

konwikt (1823 r.). Na tych danych, a take uwzgldniajc 70-letnie

*) Tame. Kopia listu.
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uywanie klasztoru, moemy po przyjacielsku, cum omul charitate

et acnitate ubi spraw « ^).

By to konik, na którym O. Thir od kilku lat jedzi, ten

fachiuamiisch goiaues Schatzungs-Aiyarat des Convics-Gchdudes, i od-

piera nalegania prowincyaa Mycielskiego i rektora tarnopolskiego

Miszkiewicza, a teraz modego prowincyaa. Ale ten nie troszczc

si o ów aparat, który sporzdzi ju 3 -lutego 1897 r. budowniczy
cywilny Zakrzewski, a który O. Thir nazwa powierzciownym, po-

leci vice-rektorowi Gadowskiemu rozpocz budow najprzód ko-

cioa, potem kolegium. Uczyni to tem chtniej, e dwie deputacye

miasta 16 grudnia 1897 r. i 19 stycznia 1898 r. bagay go, aby
Jezuitów zostawi, a rada miejska uchwalia, grunt na Zarudziu,

blizko szkoy wydziaowej dziewczt, sprzeda za 100 zr. (aby uni-

kn wikszych kosztów rzdowych, gdyby go podarowaa), i do-

starczy wszelkiej pomocy przy budowie. Wogóle mówic, zapa
wywoany obaw utracenia Jezuitów, ogarn wszystkie warstwy
ludnoci miasta, zrobi ich popularnymi, jak nigdy przedtem nie

byli 2). Dziki temu budowa wityni pod wezwaniem Niep. Pocz-
cia N. M. P. postpowaa rano.

§. 100. Nowy koció i dom trzeciej próby w Tarnopolu.

1898—1905.

Dnia 3 padziernika 1898 r. powici kamie wgielny infu-

at lwowski, Jan Hausmann. Budow rozpoczt ju z wiosn t. r.

prowadzi vice-rektor Gadowski do 18 lipca 1899 r., potem rektor

Ignacy Miszkiewicz, posiadajcy szczególny dar jednania sobie lu-

dzi, a ju 29 wrzenia 1901 r. dokona konsekracyi kocioa arcy-

biskup Weber, w asystencyi aciskiego i ruskiego kleru, przy ucze-

stnictwie szlachty i caego miasta. A wic w cigu trzech lat dwi-
gnito i urzdzono wewntrz okaza wityni z wie i dzwo-
nami, z 5 otarzami i organem i ca ornamentyk, kosztem

90.000 zr., a nadto od maja 1900 r. wyprowadzono mury dwu-
pitrowego kolegium pod dach prawie, ukoczono w sierpniu 1901 r.

*) Tame. Orygina listu.

^ Hist. Col. Tarnop. 1897—1898.
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wyoywszy zaowu 30.000 zr. Jake tego dokazano, skd fundu-

sze ? Gównym dobrodziejem kocioa by hr. Wacaw Baworowski

z Kotowa *). Rónymi czasy ofiarowa sum 60.000 zr., wic te
portret jego jako fundatora zawieszony w zakrystyi nowej wi-
tyni, a w cianie presbiteryum, od strony epistoy umieszczono

marmurow tablic pamitkow z aciskim napisem i herbem

Prus II z czerwonego marmuru u góry ^). Reszt zoya ofiarno

pobonych.

Dla zbierania skadek utworzyy si w samem miecie dwa
komitety, jeden pa, na których czele stana prezydentowa miasta

Leonowa Komiska ^), drugi obywatelek miejskich. Po Galicyi wy-

ebra 0. Zosel przeszo 20.000 zr. Przysyali te ofiary z dalszych

stron przyjaciele zakonu. Nie tyle jednak pienidze, jak rzadka y-
czliwo i gorliwo wszystkich, którym koo wityni co robi

lub pomódz wypado, sprawia, e koció stan tak prdko i tak

pikny. Ci ludzie pracowali nie za najem, ale gnani pobon dz
zrobienia co dla chway Boej *).

^) Trzeci syn Józefa hr. Baworowskiego z Myszkowiec, stryjecznego brata

Jezuity Mikoaja Baworowskiego i Felicyi hr. Starzyskiej, pani na Kotowie,

ur. 1827 r. Za mtodu suy wojskowo, opuci sub w randze rotmistrza. Za-

lubi 1858 roku Zofi lir. Starzysk, z której mia dwóch synów Michaa

i Józefa.

2) Napis aciski opiewa: Wacawowi hr. z Baworowa Baworowskiemu,

mowi koo sprawy katolickiej dobrze zasuonemu, orderami Piusa IX i w.
Grzegorza ozdobionemu, który dla zbawienia najdroszej duszy syna Józefa,

nag mierci 1899 r. zabranego, budow tego kocioa obfit hojnoci przy-

spieszy, wdziczni Ojcowie Jezuici (ten pomnik) pooyli.

Ten syn Józef, suc w puku huzarów w Peszcie, podczas wycigów
oficerskich spad z konia i zabi si na miejscu,

8) Pani ta, z domu Lipiska, bya siostrzenic O. Kamieskiego regensa

i rektora przez lat wiele w Tarnopolu. Wyszedszy zam za adwokata Komi-
skiego, przez lat prawie 20 burmistrza miasta, razem z nim naleaa do szcze-

rych przyjació Jezuitów. Gdy brano fundamenta, ona wasnemi rkami wywo-

zia na taczkach ziemi. Za jej przykadem poszo wiele osób z mieszczan

i ludu.

*) Koció wedug planu architekta Dyonizego Krzyczkowskiego ze Lwowa,

jest w stylu romaskim nowszym i wszystkie rzeby romaskie, o trzech na-

wach i tylu wejciach, z wie 4-pitrow na froncie, i sygnatur w rodku

dachu. Dugi 42 metry, szeroki 17 metrów. Dokoa plac do obszerny dla od-

prawiania procesyi. Od frontu widok otwarty na ulic ks. Skargi. Cay koció
przedstawia si nader piknie od pónocnej strony, wjedajc kolej na dwo-
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Po konsekracyi kocioa 29 wrzenia 1901 r. przez arcybi-

skupa Webera, wieczór rozpocza si misya ludowa, któr dawali

00. Szajna, Pukasz i Zosel. Dla zaznaczenia jednoci wiary, po-

mimo rónicy obrzdku, rektor zaprosi z celebr przez 3 dni osta-

tnie, arcybiskupa Webera, który te bierzmowa, ruskiego admini-

stratora metropolii infuata Bieleckiego, z licznym klerem ruskim,

i arcybiskupa ormiaskiego Isakowicza, który prowadzi konklu-

zyjn procesy i osadzeniem krzya misy zakoczy. W kociele

oprócz zwyczajnych naboestw, dwóch kaza i katechizacyi

w^ niedziel i wita, zaprow^adzono codziennie bogosawiestwo
Najwitszym Sakramentem okoo 6 wieczorem i bractwa Apo-

stolstwa modlitwy, Najsodszego Serca Jezusowego i Niep. Serca

Maryi, ywego Róaca, sug w. Zyty, a wnet potem bractwa Do-

brej mierci i Szkaplerza w.
Rektor Miszkiewicz odbiera powinszowania tak piknego i tak

prdko dokonanego dziea od wielu zacnych osób, od namiestnika

hr. Piniskiego, od arcybiskupa Morawskiego, kardynaa Puzyny,

biskupa Pelczara, a tymczasem spieszy z budow kolegium, plan-

towa wertepy i zakada ogród. Kolegium fundowane na skale,

urzdzi wedug nowoytnych ulepsze, a wic wodocigi, owietle-

nie elektryczne, betonowe podogi na korytarzach, w kuchni i su-

rzec tarnopolski. Wntrze kocioa take w stylu romasko-barokowym, ale

wraenie robi dobre. Na uku gównym, dzielcym prezbyteryum od nawy, duy
obraz na pótnie w ramach, Matki Boskiej Królowej Tow. Jezusowego. Otarz

gówny, w którym statua Niep. Poczcia N. M. P. z Parya za 400 zr. spro-

wadzona i 6 bocznych, z lewej strony w. Ignacego (kopia Rubensa), w. Sta-

nisawa, przy nich umieszczone obrazy Najsodszego Serca Jezusowego i Nie-

pokalanego Serca Maryi, pdzla O. Rinna. Dalej otarz Królowej Serca Jezuso-

wego i zarazem szkaplerznej. Z prawej za strony otarz w. Krzya, który da-

rowah 1820 r. 00. Dominikanie i Matki Boskiej Bolesnej pdzla O. Rinna. Szósty

otarz b. Andrzeja Boboli (za osobnem pozwoleniem w. Kongregacyi obrz-

dów). Konfesyonay i awki z dbowego drzewa, starannie wykonane przez

brata Klimka, drzwi za, ambona i dwie stale w presbiteryum przez lwowskiego

stolarza Kruka. Balaski elazne pokryte czerwonym marmurem. Organ, roboty

Riegera z Karniowa na Szlsku na 18 registrów z pedaem za 3.700 zr. Trzy

dzwony i sygnatura z fabryki bialskiej kosztuj 2.000 zr. W zakrystyi dawne
szafy roboty brata Greinera 1835 r. Koció wewntrz malowany przez artyst

Tabiskiego i piknymi obrazami ozdobiony. Ogólny kierunek robót powierzono

bratu Biaobrzeskiemu. Roboty stolarskie i rzebiarskie prowadzi brat Klimek,

mularskie tarnopolski mularz Korduba. Owietlenie kocioa elektryczne.
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terenaci, posadzki w salach i pokojach prowincyalskich i rektor-

skich i t. d. W suterenach umieci sub i braci, na parterze

i pitrze I ksiy starszych, na II ksiy 3 probacyi.

Emigracya z podominikaskiego klasztoru rozpocza si dnia

12 sierpnia 1901 r.; bibhotek zaj si 0. Brzkalski, odrazu usta-

wi j porzdnie w szafach. Dawnymi i nowymi obrazami ozdo-

biono kaplic domow, jadaln sal, odnowiono otarz kapliczny,

pozostawiajc w nim obraz Niep. Poczcia N. M. P., który jeszcze

koo 1835 r. wiedeski malarz Franciszek Stecher dla kaplicy kon-

wiktorskiej sodalisów Maryi wymalowa. Ogród na pochyoci góry

piknie rozoony, ozdobiono gustown altan i pikn statu Niep.

Pocztej N. M. Panny. Dnia 1 wrzenia 1901 r. dokona vice-pro-

wincya Ledóchowski w asystencyi dawnego prowincyaa Langera

powicenia domu i zaprowadzi klauzur.

Prowincya Thir widzc, e Jezuici pozostaj w Tarnopolu,

nie uwaa za stosowne, aby jego Dominikanie tam powracali, i po-

wzi myl, klasztor z ca realnoci i kocioem sprzeda miastu.

Jako 15 hpca 1901 r. stan midzy konwentem Dominikanów

w ókwi, a gmin miasta Tarnopola kontrakt sprzeday caej real-

noci miastu. Punktem 4 kontraktu, obowizaa si gmina zaspo-

koi pretensye Jezuitów co do konwiktu i innych budynków z wa-
snych funduszów\ Nie przyszo do tego. Kontrakt by istotnie ko-

rzystny dla miasta, ale obraa religijne i patryotyczne uczucia.

Praat Gromnicki, proboszcz buczacki wystpi w Gazecie narodo-

wej ostro a wymownie przeciw samowolnej zmianie intencyi fun-

datorów Potockich, którzy dla chway Boej i zbawienia dusz osa-

dzili Dominikanów w Tarnopolu i nadali hojnie, nie godzi si im

wic swej fundacyi, która zarazem jest narodow, sprzedawa na

cele wieckie i t. d. Przeciwn te bya podobnej sprzeday wi-
kszo Dominikanów polskich, wic i konsystorz arcybiskupi odmó-

wi pozwolenia, a Jezuici, zamieszkawszy w nowem kolegium, stare

podominikaskie kolegium wydzierawili na mieszkania prywatne,

podobnie jak gmachy dawnego konwiktu; ogród pozosta nadal pod

zarzdem brata ogrodnika Ratuszyriskiego.

Dopiero 1903 r. w lipcu nowy prowincya 00. Dominikanów

(po wielu latach niemieckicli rzdów, Polak) Floryan Bielat, przy-

bywszy z sekretarzem Antonim Górnisiewiczem do Tarnopola, uo-

y warunki kupna dawnego konwiktu z prowincyaem Ledóchow-
JIZUICI w POUCi. V. gQ
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skim, a dnia 4 padziernika O. Czesaw Mczka, obj w imieniu

prowincyi polskiej dominikaskiej w posiadanie dawny dominika-

ski koció, klasztor, gmactiy konwiktu, ogród i place.

Ozdob nowego kocioa zajmowali si gorliwie rektorowie

Miszkiewicz i Leon Jakubiski. A wic nowe obrazy, chorgwie,

ornaty, alby, dzwonki i t. d. z ofiarnoci pobonych, ale najpi-

kniejsza ozdoba, to zota korona wysadzana 58 kamieniami i per-

ami, wartoci 780 zr., któr dnia 7 grudnia 1902 r. po nieszpo-

rach i kazaniu 0. Kurcz, statu Niep. Pocz. N. M. P. w gównym
otarzu rektor Jakubiski ukoronowa. Bya to ekspiacya za krzy-

wd niesychan, wyrzdzon Matce Boej bezecn ksik wyro-

dnego Polaka, Andrzeja Niemojewskiego, p. t. » Legendy « ^), któr

*) Bezimienny rabin ydowski wyda w Hamburgu : »Geschichte des Rabbi

Jeschua ben Joszef hanootzri, genannt Jesus Christus. Einzig wirkliche und wahre

Enthiillungen iiber das Leben, die Wunder-Taten, und das Ende des grossen

Propheten von Nazareth. Achte Auflage. Hamburg 190 1«. Na str. 179 pisze ten

ydowin: »Rabbi Jeschua ist der erstgeborne uneheliche Sohn eines jiidischen

Madchens, der verlobten eines Zimmermanns, oder richtiger Holzarbeiters, Na-

mens Joszef«. I w dalszym cigu przedstawia N. M. P. jako uwiedzion przez

podrónego kapana egipskiego. Syn z tego dorywczego zwizku Jezus Chrystus,

delikatny, szlachetny, wyksztacony na Wschodzie w przyrodniczych naukach,

powróciwszy do Judei, uchodzi za mdrca i cudotwórc, pozwoli tumom na-

zywa si prorokiem, synem czowieczym, synem Dawida, wreszcie synem Bo-

ym, karci surowo faryzeuszów i kapanów, nie chcia przyczy si do ich

anti-rzymskie] pohtyki, cign przez to na siebie ich gniew i zemst, i zosta

przez nich ukrzyowany.

Na tem tle, powtarzajc cae ustpy z blunierczej ksiki ydowina, na-

pisa warszawski poeta-literat Andrzej Niemojewski 11 » Legend «. Wydrukowa
je naprzód w fejletonie socyalistycznego » Naprzodu «, z opuszczeniem wszelako

pierwszej najbardziej blunierczej legendy »Wysaniec*. Potem sprzeda je y-
dowskiemu ksigarzowi i nakadcy we Lwowie Altenbergowi, który je te w ozdo-

bnem wydaniu puci w wiat 1901 r. Nie odrazu poznano si na ydowskim
elaboracie. Wyksztacone wrzekomo i wcale nie bezbone Polki nasze, kupo-

way, czytay, unosiy si, córkom swym daway na wizanie w dzie imienin

czy urodzin. Jezuici lwowscy podnieh pierwsi krzyk oburzenia i potpienia na

ambonie 17 stycznia 1902 r. w » Gazecie narodowej «. Uczyni to wkrótce pan

Krechowiecki w swej »Gazecie lwowskiej*, p. Konstanty Popiel w »Gzasie«. Na-

reszcie na wniosek policyi lwowskiej prokuratorya skonfiskowaa » Legendy*.

Wtenczas 12 i 2-5 kwietnia posowie Klofacz i Daszyski, wódz socyalistów,

wnieli interpelacy do ministra sprawiedliwoci w Radzie pastwa i odczytali

legend 1 i 4 »Gamaliel« skonfiskowan w Krakowie, a yd ksigarz wyda po-
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tarnopolskie panie » Dzieci Maryi « z prezydentk Adryann Kiersk

na czele, z klejnotów swych i grosza fundoway.

Zajcia i prace w nowem kolegium te same co w dawnem.

Trzecia probacya pod instruktorem O. Jackowskim, potem od wrze-

nia 1902 r. O. Mycielskim, zawieszon zostaa dla braku dosta-

tecznej liczby probanistów w lipcu 1905 r. W pocie wielkim cz
ich rozjechaa si na prac kapask do rónych kolegiów, a na-

wet za granic, aby nie pomoc polskim robotnikom, cz zosta-

waa w Tarnopolu dla pracy w kociele, po okolicznych i dalszych

parafiach, dla pomocy proboszczom, których przyja rektorowie,

zwaszcza O. Miszkiewicz pozyska umieli. Dojedali tam i starsi

ksia, do kaza za i nauk brackich w wasnym kociele przy-

bya 1904 r. nowa praca, nauka religii w miejskiej szkole chop-

ców, której podj si O. Kalman.

Pracujc gównie nad ludem, nie zapomniano o innych war-

stwach. Zwaszcza O. Mellin; ten 1902 r. przewodniczy rekolek-

cyom panien, w pensyonacie SS. Urszulanek w Koomyi, rekolek-

cyom ksiy i panów w Chyrowie, rekolekcyom 400 pa i 250

panów w Drohowyu, a take 300 dziewczynkom i 400 chopcom

w zakadzie hr. Skarbka w teme miecie. Zaproszony przez hr.

Mieczysawa Borkow^skiego, dawa konferencye mskie w Mielnicy.

Wypoczwszy przez czerwiec w Truskawcu, dawa w lipcu reko-

lekcye Suebniczkom w Bice i Jabonowie, w sierpniu ksiom
i nauczycielkom ludowym w Tarnopolu, ksiom w Poznaniu, ksiom
i mczyznom, byo ich 2.000 w Chemnie, w Prusach królewskich.

Powtarzay si te prace w r. 1903 a do Hstopada, w któ-

rym ks. Mellin powoany na superiora do Czerniowiec. Pracowali

i inni, 00. Sebastyaski, Uram i Zakrzewski w kociele i na mi-

syach ludow^ych. Jubileusz w lutym 1902 roku z powodu 25-lecia

pontyfikatu Leona XIII, przyczyni w^szystkim pracy w konfesyonale

i na ambonie, i drugi 50-letni jubileusz ogoszenia dogmatu Niep.

Pocz. N. M. Panny 1904 roku. Statu jej obwieszono 10 wotami

wtórnie > Legendy* wszystkie, 1 i 4 jako przekad protokou stenograficznego

obrad w Radzie pastwa, pooywszy zamiast tytuu »Legendy« sowa »tytu

skonfiskowany*. Bd co bd honor Maryi zosta obroniony, a czciciele Maryi

publicznemi naboestwy i wotami, przynieli za niesychane w Polsce blunier-

stwo Polaka ekspiacy, tarnopolskie za » Dzieci Maryi* ukoronoway j zot
koron.

60*
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srebrnemi od Dzieci Maryi, sug w. Zyty, czonków apostolstwa

modlitwy, piewaczek kocielnych, od kolegium wreszcie i kilku

osób prywatnych. 00. Nowak, Bisztyga i Tuszowski, przewodni-

czyli w tym roku rekolekcyom nauczycielek, sug w. Zyty, Dzieci

Maryi. Nawrócono te 1903 r. z schizmy: Grzegorza Wasyliszyna,

Maryann Czerniewicz, Maryann Turzask, Eufemi Dubas, An-

tonin i Justyn Dunajewskie, Ann Tkaczysk i Aleksandr Ter-

leck; z protestantyzmu za Teofila Stanka.

Obydwaj arcybiskupi, Bilczewski i sufragan jego Weber, od-

wiedzili Jezuitów w nowem mieszkaniu kilkakrotnie. Take nowy

proboszcz tarnopolski dr. Bolesaw Twardowski, siostrzeniec dwóch

zacnych ksiy Stakowskich, hr. Micha Baworowski, syn Wacawa,

hr. August Dzieduszycki, hr. Grocholski z dwoma synami z Podola

rosyjskiego, dawni jezuiccy uczniowie, opat Sotwiski, ssiedzi

ksia proboszczowie, raz po raz przybywali w gocin do kole-

gium; niektórzy jak arcybiskup Bilczewski, Wacaw i Micha (ojciec

i syn) Baworowscy, Grocholski i inni zostawiali jamun.
Umilao prac i pobyt w Tarnopolu, zgodne poycie z braci

Rusinami, dziki pojednawczym usposobieniom burmistrza dr. Wo-
dzimierza uczakowskiego, zmarego niestety 11 kwietnia 1903 r.

i ruskiego kleru z zacnym proboszczem Gromnickim na czele.

Zawita te i to w pierwszym zaraz roku nowego kolegium,

nieproszony go, mier, która zabraa dwóch witobliwych star-

ców, O. Franciszka Morgenbessera, od 1857 r. spowiednika caego

miasta i domu *), 7 grudnia 1902 r. i O. Antoniego Reichenberga,

wielkiego jamunika miasta 23 stycznia 1903 r., któremu te pi-

kny nagrobek, krzy kamienny z marmurow tablic i napisem:

:» Opiekunowi ubogich, wdziczni Tarnopolanie« 1904 r. postawiono.

Z nimi poszed do grobu 2 kwietnia 1902 r. wieloletni (od 1864 r.)

proboszcz tarnopolski i kanonik hon. aciski Cyryl Jahner. Wielk

jego zalet byo, e nie przeszkadza Jezuitom w kociele farnym,

*) O. Morgenbesser by take czas jaki prolesorem w konwikcie, mini-

strem i prokuratorem domu, ale zawsze bardzo pilnie dosiadywa w konfesyo-

nale rano i wieczorem. To tez od 1857—1902 r, wysucha 486.967 spowiedzi

zwyczajnych, 6.676 generalnych, zaopatrzy sakramentami w. 1.591 chorych,

odprawi 1.431 katechizacyi i powiedzia w modszych latach 312 kaza. Umar
na uwid starczy pobonie jak y, y za 85 lat.
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w którym oni byli tylko na komornem, w naboestwach i w pracy

kapaskiej w parafii.

Nowy proboszcz praat Twardowski, zabra si do murowa-

nia nowego kocioa, a na powicenie kamienia wgielnego 8 wrze-

nia 1904 r. zaprosi arcybiskupa Bilczewskiego; cae prawie kole-

gium wzio udzia w uroczystoci.

Dla uniknicia zbyt blizkiego ssiedztwa, zakupiono na wio-

sn 1905 roku od pastwa Pitkowskich cz przylegego ogrodu

i dwa domy, które wydzierawiono prywatnym. W lipcu t. r. obj
rektorstwo O. Wojto, a z pocztkiem listopada urzdzi wspania
beatyfikacyjn uroczysto mczenników koszyckich Jezuitów Mel-

chiora Grodzickiego i towarzyszy ^).

W tarnopolskiem kolegium wielu biaoruskich Jezuitów za-

koczyo tuaczy ywot. 0. Wincenty Perkowski, teolog, misyonarz

t 1850 r. majc lat 67. Brat Klemens Hildebrand, towarzysz mi-

syonarzy w Saratowie i na Bukowinie f 1851 r. O. Kazim. Reutt,

profesor szkó na Biaejrusi, misyonarz f 1851 r. Brat Wawrzyniec

Greiner Bawarczyk, znakomity ciela i stolarz, robotami swemi

opatrzy kolegia w Petersburgu, Poocku, Tarnopolu, gdzie przez

lat 13 by zakrystaaem f 1853 r. na wodn puchlin. 0. Teodozy

Kauha z Witebska, misyonarz saratowski i w Gahcyi, ociemniay

od r. 1845, f 1853 r. Brat Jdrzej Chmielewski, ukoczywszy re-

toryk w Witebsku, wstpi na brata w Dyneburgu 1804 r. i jako

kucharz pracowa w wielu kolegiach f 1855 r. O. Oswald Rausch

z Celowca (Klagenfurtu), misyonarz w Odessie, Chersonie i na

Bukowinie, potem od 1830 — 1848 r. prefekt i profesor przy kon-

wikcie tarnopolskim, podczas rozproszenia doradca biskupa Gorycyi

Adalberta f 1855 r. w Celowcu. O. Jan Zranicki, Litwin, byy re-

ktor tarnopolski f 1857 r., wdziczni za kilkunastoletni prac oby-

watele tarnopolscy postawili mu pikny nagrobek. Brat Alojzy

») Hist. Col. Tarnop. 1897—1905 r. Hektorowie tamop. od 1848-1905 r.:

O. Jan Zranicki superior 1848—1856 r. — Franciszek Kautny rektor do 1861 r.

Jan Galicz do 1867 r. — Adolf Kamieski do 1871 r. — Kasper Szczepkowski

do 1874 r. — Adolf Kamieski do 1880 r.—Maryan Morawski do 1883 r. — Pa-

we Rubon do 1886 r. — Piotr Bapst do 1887 r. — Juliusz Christian do 1890 r.

Ignacy Miszkiewicz do 1895 r. — Micha Mycielski do 1897 r. — Józef Gadow-

ski vice-rektor do 1899 r. — Ignacy Miszkiewicz do 1902 r. — Leon Jakuhi-

ski do 16 lipca 1905 r. — Wadysaw Wojto.
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Windprecht z Augsburga, kucharz i kredencyarz w wielu domach

f 1857 r. 0. Wadysaw Kiejnowski, Woyniak, ucze romanowski,

opuci Biaoru jako kleryk, studya koczy w Ferrarze, Tycu
i w Starejwsi, profesorem by w Tarnopolu, kaznodziej we Lwo-

wie i misyonarzem. Senatorowi Iliskiemu towarzyszy jako kape-

lan w podróy do Woch. Zoywszy superiorstwo acuckie, w dro-

dze do Tarnopola umar w ckiem pod Zoczowem, we dworze hr.

Zuzanny z Strzemboszów Oarowskiej 1858 r. O. Tadeusz Chmie-

lewski, starzec 81-letni, skrzypek znakomity i misyonarz na Biaej-

rusi i w Galicyi f 1863 r. Brat Piotr Graff, Lotaryczyk, ogrodnik

i kredencyarz f 1866 r., majc lat 86. O. Karol Chreptowicz, Li-

twin, profesor w Mohilewie, potem prefekt konwiktorów i spowie-

dnik w Reggio, Modenie, Forli, Gaghari w Sardynii, Salemie, Neapolu

i Benewencie, gdzie zastaa go rewolucya 1860 r. Wiziony przez

3 miesice, odzyskawszy wolno, przyby do Galicyi, kapelanem

by w Kalnicy u hr. Edwarda ubieskiego, potem spowiednikiem

w acucie i Tarnopolu, gobiej prostoty kapan f 1867 r. O. Jo-

zafat Zaleski z Gzeczerska na Litwie, m wielkiej nauki i erudy-

cyi, profesor dugoletni w Petersburgu, na akademii poockiej i w Tar-

nopolu, kaznodzieja we Lwowie, podczas rozproszenia teolog na-

dworny arcybiskupa Baranieckiego, po którego mierci 1855 roku,

osiad w Tarnopolu f 1868 r. liczc lat 83 *). O. Jan Nepomucen

Galicz, szlachcic z Potocka, wygnany z Rosyi 1820 r., studya ko-
czy w Francyi, gdzie by rektorem konwiktu w Saint-Acheul,

o którym zostawi francuzki pamitnik drukowany. Wygnany po-

wtórnie 1830 r., obj rektorstwo konwiktu w Fryburgu szwajcar-

skim i wsawi go tak, i z Francyi, Woch, Niemiec, z Ksistwa

poznaskiego, z Królestwa kongresowego, a nawet z Ameryki mo-
dzie do oddawano. Wezwany na rektora konwiktu lwowskiego

1844 r., rzdzi nim mdrze do 1848 r. Lata rozproszenia prze-

mieszka jako kapelan w Bice u hr. Gaboga. Od 1855 r. superio-

*) Temu Jezuicie zawdziczam wiele. Mieszkalimy razem w Tarnopolu

od 1864— 1867 r., codziennie prawie go odwiedzaem, czerpic z rozmowy jego

wiele wiata w zrozumieniu instytutu i w sprawaci Jezuitów na Biaejrusi

i Galicyi. On gównie zachci mnie do napisania apologii: »Gzy Jezuici zgubili

Pol.sk-, suy rad i wskazówkami.
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rem by lwowskim, potem rektorem konwiktu w Tarnopolu, gdzie

te ostatnie lata przey pobonie f 1876 r. ^).

Ostatnim z 360 biaoruskich Jezuitów, by 0. Ignacy Poczo-

but, Witebszczanin, rodzony brat O. Leona, który 1876 r. umar
w Narolu. Jako akademik wileski, po dugich probach przyjty

do nowicyatu w Puszy 1812 r., po skoczonej filozofii profesorem

by w^ Mcisawiu i Poocku. Teologii sucha w Bolonii i Rzymie,

profesorem by fizyki przez lat 20 w Nawarze. Wygnany stamtd

1848 r. znalaz przytuek w Biaej i Wygnance pod Czortkowem

u hr. Tytusowej Borkowskiej jako kapelan, po jej za mierci osiad

w kolegium tarnopolskiem 1882 r. i tu odprawiwszy 1883 r. jubi-

leusz kapastwa, umar na raka w twarzy 3 stycznia 1885 roku,

w^ 91 roku ycia. Ostatni ex alborussa Societate^ ale z nim nie po-

szed do grobu duch mioci i powicenia przez ni polskim Je-

zuitom przekazany.

*) I temu Jezuicie winienem wiele. On mi nauczy, w czstych ze mn,
jak z innymi magistrami, rozmowach, prawdziwej pedagogii, która zaley 1) na

tem, aby szanowa i kocha uczniów, nie drapic ich mioci wasnej i ambi-

cyi, ale j szlachetnymi motywami podnosi; 2) na tem, aby sobie, nie uczniom

przypisa win, gdy edukacya ich si nie udaje; » Jeeli koniki le id, to wo-

nica winien«, powtarza czsto. Mionik literatury klasycznej, liczne w jej du-

chu ukada rozprawy i wiersze, które w hstach do biaoruskich kolegów w Fran-

cy! i Woszech przesya. W staroci jeszcze, jako rektor pisa wierszowane dya-

logi dla uczniów. Dowiadczony pedagog, znawca wiata i ludzi by dla nas

modych magistrów istotnie mistrzem i wzorem.

» '





ROZDZIA XIX.

Nowe kolegia zaoone w latach 1854-1880.

§. 101. Dom misyjny w remie nad Wart w Ksistwie

Poznaskiem. 1854-1872.

Powiedziaem wyej, e wskutek dokuczliwooi naczelnego

prezesa poznaskiego Puttkaniera, Jezuici zmuszeni opuci Obr,

dziki pobonoci i ofiarnoci wielkopolskiej szlachty Chapowskich,

Morawskich, Mycielskich, Platerów, Sukowskich, Szczanieckich,

Skrzydlewskich, reprezentowanej w osobie Nepomucena Kszyckiego,

przenieli si w styczniu 1854 r. do starego remu, na wzgórzu

nad Wart piknie pooonego. Sta tam w XVI wieku na starem

miecie, po prawej stronie Warty, czyli na Wójtostwie drewniany

klasztor z kociókiem w. Krzya 00. Franciszkanów konwentual-

nych. Poniewa ci zakonnicy posiadaU w miecie remie na lewym

brzegu rzeki drugi, murowany koció i klasztor w. Marcina, fun-

dacyi króla Jagiey 1426 r., przeto na prob Sióstr FranrMszka-

nek (Klarysek) gnienieskich, popart przez prowincyaa francisz-

kaskiego Jana Donata Caputo i biskupa poznaskiego Jdrzeja Opa-

liskiego, odstpili im rzeczony klasztor w. Krzya w wieczyst

dzieraw z czynszem 10 zp. rocznie.
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Dnia 25 wrzenia 1623 roku wprowadzono uroczycie 3 Kla-

ryski gnienieskie, Lili Góreck, jako przeoon i mistrzyni,

i dwie rodzone siostry Gutowskie, które za swój posag przenie-

siony z Gniezna, kupiy cz wsi Lubiatowa na dotacy klasztoru.

Ksieni Jolenta Niepruszowska ^) postawia 1647 r. nowy drewniany

koció w. Krzya o 7 otarzach, a po obojej jego stronie nowy

drewniany klasztor. Poar 19 marca 1766 r. zniszczy te budowy,

zakonnice ledwo ycie uniosy z pomieni. Wic ju mniejszy, ale

murowany klasztor i kocióek postawiy, i chwaliy w nim Boga

a do kasaty koo 1838 r. Odtd przechodzi klasztor jako wa-
sno fiskusa, drog sprzeday z rk do rk osób prywatnych,

niszcza i prawie rozsypa si w gruzy ^).

W takim stanie naby go wraz z ogrodem za 3.000 talarów

od kilku wy wspomnianej szlachty poznaskiej zebranych, p. K-
szycki ^) i z wiosn 1854 r, zabra si do powikszenia kocióka

przystawieniem presbiteryum i babica, i pokry go dachówk. Ró-

wnoczenie naprawia i przerabia dom klasztorny, dajc nowe

drzwi, okna, podogi, piece, schody, dachy; aeby za to w^szystko

odpowiadao zwyczajom zakonnym, zjechali w padzierniku t. r.

0. Kamieski z bratem Janem Paskim do remu, i zamieszkaw-

szy u zacnego proboszcza Michaa Mentzla, kierowah wykoczeniem

i urzdzeniem domu, i z kocem grudnia przenieli si do niego,

oni i 0. Biehl przysany z Obry.

^) Std urosa ba, e bogosawiona Jolenta, ona Bolesawa pobonego

ksicia gnienieskiego i kaliskiego, mieszkaa w klasztorze remskim. Nie bya

tam nigdy, bo klasztor remski Klarysek nie istnia wtenczas, ale po mierci

ma 1279 r., udaa si do swe] siostry Kunegundy do Krakowa, przyja ha-

bit franciszkaski, razem z ni zamieszkaa w klasztorze w Starym Sczu a
do mierci b. Kunegundy 1292 r. Wtenczas przybya do Gniezna do klasztoru

Franciszkanek, i tam pokor, miosierdziem, naboestwem do mki Paskiej,

budujc zakonnice, umara witobliwie U czerwca 1298 roku. (Ks. Kiekowski.

Sawa sugi Boej Jolenty. Pozna 1723).

*) ukaszewicz. Opis dyec. pozn. 11, 7. — Encyklopedya ko. V, 587,

artyk. Franciszkanki w Polsce, pióra X. Stan. Chodyskiego.

8) Intabulowa na swoje i spadkobierców imi, ale póniej przepisano

wasno caej posiadoci na trzech: O. Michaa Mycielskiego, ks. Jana Komiana
i Kajetana Morawskiego z Jurkowa. (List proboszcza rem. Mentzla do konsy-

storza pozn. z pocztkiem sierpnia 1866 r.).
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Przybywali z niej w styczniu inni ksia i bracia, tak, e
2 lut. 1855 w dzie Matki Boskiej gromnicznej, nastpio uroczyste

otwarcie »Domu misyjnego w remie «, zamienionego 1866 r. na

rezydency. Odrazu zamieszkao w nim 10 ksiy i 3 braci \),

pierwszym ich superiorem O. Praszaowicz. Przez wiosn i lato

1855 r. odnawiano wntrze kocioa, budowano chór i otarz wielki

pod wezwaniem Niep. Poczcia Najw. Maryi Panny, której mar-

murow statu sprowadzono z Rzymu, osadzono witrae w. Sta-

nisawa Kostki i b. Andrzeja Boboli, zamówione w Francyi, odma-

lowano (brat Pietrzycki) presbiteryum ^), kadziono posadzk, usta-

wiono 4 konfesyonay i t. d., przeto superior Praszaowicz urzdzi

w sali przed furt poza klauzur kaplic, w której odprawiano

msze w., suchano spowiedzi, prawiono nauki; naprzeciw kaplicy

bya rozmownica (parlntoum). Ale ju na jesie koció by do

tyla skoczony, e w dzie w. Stanisawa Kostki, pobogosawi
go 0. superior, i pierwsze po wielu latach, odprawio si w nim

uroczyste naboestwo z kazaniem. Odtd co niedzieli i wita,

oprócz mszy cichych, odprawiaa si o godz. 10 msza w. grana,

po niej homilia lub krótka nauka; gówn bowiem fors kadziono

na suchanie spowiedzi, a stao si to tem atwiej, e na przedsta-

wienie Puttkamera, minister kultu zabroni 1856 r. Jezuitom obco-

krajowym mówi kaza, spowiada, celebrowa i t. d. w kocio-

ach parafialnych poza czas misy i; tylko w wasnym kocióku

wolno im to w kadym czasie. Landrat remski w^ formie nader

grzecznej zakomunikowa im to niegrzeczne rozporzdzenie, które

w lat kilka potem zostao odwoane, a przynajmniej nie byo wy-

konane.

Na yczenie ks. proboszcza, odprawiano majowe naboe-
stwo z codziennemi naukami wieczorem, ku wielkiej pociesze po-

*) Byli tu oprócz superiora 00. Józef Perkowski spowiednik, Stefan Za-

ski misyonarz rozjazdo\vy (excurrens), 00. Kamieski, Baczyski, Wawrzeczka

i Proniewski (ten przyby 10 marca) misyonarze polscy, 00. Benisch, Bieli,

Scliiktan, misyonarze niemieccy. Bracia Kazimierz Kasper (f 26 lutego 1855 r.),

Jan Hawerdlik, Jan Plaski. (Catatogi breves). Wskutek otwarcia konwiktu w Tar-

nopolu, powoa prowincya kilku ksiy, jak Kamieskiego, Sclktana na pro-

fesorów. W remie mieszkao odtd 5— 7 ksiy, z tyci 3—4 misyonarzy.

') Odmalowanie nawy kocielnej i postawienie dwóch bocznych otarzy

odoono na póniej.
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bonych. Dyrektor sdu remskiego powiatowego Hartmann, prosi

1856 r. superiora Praszaowicza o posug duciown dla winiów,

zostajcycli w ledztwie i skazanych nie wyej nad 2 lata wizie-

nia, bo zasdzonych na kar dusz, odsyano do Rawicza. Supe-

rior zgodzi si chtnie, ale da pisemnego upowanienia od sdu
apelacyjnego w Poznaniu, aby na wypadek jakich trudnoci ze

strony wadz remskich, mia si czem zasoni. Postara si o ta-

kie pismo dyrektor sdu Hartmann, wic O. Micha liwowski by
kapelanem wiziennym w remie , i nietylko w niedziele ale

i w inne dni odwiedza, cieszy i naucza katechizmu swych ponie-

wolnych parafian. Trwao to dwa lata, gdy naczelny prezes Putt-

kamer poleci landratowi zawezwa superiora i kapelana do uspra-

wiedliwienia si, na jakiem prawie zajli kapelanie wizienn ? Wy-
kazah si upowanieniem sdu apelacyjnego, pomimo to zrzekU si

jej, aby unikn zatargu z zawzitym naczelnym prezesem.

Na wiosn i lato 1856 r. rozjechali si misyonarze na siejb

duchown po Ksistwie, do Prus i Warmii. Z kocem lipca na w.
Ignacy wrócih do remu, dokd te przyby 26 t. m. prowincya

Brown dla odprawienia wizyty dorocznej. Po niwach i robotach

polnych prowadziU zbone dzieo dalej, zwaszcza rekolekcye ksiy,

nauczycieli i t. d. Powtarzao si to corocznie. Przez pierwsze lata

1852—1856, Przegld poznaski, najpowaniejszy swego czasu mie-

sicznik w Polsce, zdawa o tych misyach dokadn spraw, opisu-

jc wraenia i skutki jakie zdziaay. Tygodnik katolicki czyni to

samo w dalszych latach sposobem wicej kronikarskim, albo te

w formie Ustów oryginalnych. Niepodobna nam zapuszcza si

w szczegóy, bo urosaby osobna, acz wielce budujca ksika.

Nastpca Puttkamera jeszcze zawzitszy od niego, naczelny

prezes Bonin, poleci 1860 r. przez landrata remskiego Jezuitom,

aby o kadej misyi donosili przez tego naczelnika powiatu do re-

gencyi, podajc zarazem nazwiska misyonarzy i zaczajc ich pa-

szporty, i dopiero gdy regencya zezwoli, rozpoczynali misy. Bya
to nowo dokuczUwa, dotd bowiem wystarczyo pozwolenie arcy-

bi.skupa i konsystorza, który formalnoci z regencya sam zaatwia,

zasaniajc sw powag misyonarzy. Jako wnet po tem nowem
rozporzdzeniu, Bonin odmówi pozwolenia na misy w Miecisku,

pod pozorem, e paszport jednego z misyonarzy, O. Kuaka, lubo

od 5 lat spoczywa w landraturze, uznany za wany, wyda si mu
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niewystarczajcy, i w cigu 24 godzin rozkaza temu misyonarzowi

opuci Ksistwo. Ledwo udao si hr. Cezaremu Platerowi ^) uzy-

sl^a zwok dwócli tygodni, potrzebnyci do wystarania si o nowy

paszport w Galicyi.

Gorzej byo z innym misyonarzem O. Baczyskim; prawda,

e nie dopeni przepisów rzdowych ^). Zaprosi go po jakiej mi-

syi w ciemiskiej dyecezyi, ks. Kamiski proboszcz z Chemy,
weteran z 1831 r., na pierwsz cz od 1— 10 maja 1861 r., ka-

za majowych, nie uprzedziwszy landrata w^ Toruniu. Po 8 kaza-

niu, zjawia si w Chemy landrat, wzywa O. Baczyskiego, da
okazania paszportu i pozw^olenia od naczelnego prezesa na sucha-

nie spowiedzi i mówienie kaza w parafialnym kociele w Chemy.
A gdy ten pozwolenia takiego okaza nie móg, zabroni mu po-

bytu w Chemy i zabra z sob do Torunia, std za wyprawi

do remu. Sprawa opara si o naczelnego prezesa Bonina i o mi-

nistra spraw- wewntrznych.

Wynik by ten, e z kocem maja landrat remski jawi si

w domu misyjnym, zapytuje 0. Baczyskiego, czy znany mu zakaz

rzdowy mówienia kaza etc. poza misyami w innych kocioach,

krom wasnego w remie ? Gdy ten da twierdzc odpowied,

zwraca mu paszport i w imieniu naczelnika-prezesa oznajmia, e
w cigu 3 dni ma opuci na zawsze (bez monoci powrotu) Ksi-

stwo poznaskie. Dla cikich bólów gowy O. Baczyski nie spie-

szy z wyjazdem, ale po kilku dniach przyjeda landrat z leka-

rzem, kae bada chorego, a gdy lekarz uzna go zdolnym do po-

dróy, zabiera z sob, odwozi do Poznania na dworzec i wyprawia

do Wrocawia, gdzie mu po dwóch tygodniach wyjecha kazano do

•) Przyja jego dla Jezuitów std, e wygnacem by z Litwy r. 1831,

jak Jezuici z Biaejrusi 1820 r. ; e rodzony z abianki, przez ni spowinowa-

cony by z Jezuitami abami, których byo kilku na Biaejrusi.

') Gorliwy O. Baczyski, nie pyta wiele o pozwolenie nawet konsysto-

rza. Dnia 9 grudnia 1859 r. arcybiskup Przyuski wzywa go uprzejmie »aby do-

niós o powodach do zawizania przez niego w Poznaniu » Towarzystwa panien

ku podniesieniu moralnoci pomidzy dziewczynami w subie zostajcemic

i o »ywym Róacu* zaprowadzonym przez Jezuitów, poniewa o jednem

i drugiem »nie mani urzdowego zawiadomienia*. (Acta Prov. Galie. t. 23).
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Galicyi, dla której banicya tego rnisyonarza wysza na wielki du-

chowy poytek *).

Dokuczliwoci od rzdu wynagradzaa coraz szersze zajmu-

jca koa yczliwo szlachty, ksiy, ludu poznaskiego. Obywatele

zwaszcza remu i okolicy, którzy Jezuitów poznali na kilku mi-

syach przed 1855 r. i wiadkami byli ich powicenia podczas cho-

lery, ci nie sowem tylko, ale ofiarnoci, jamunami, okazywah
im uznanie i wdziczno. To przecie jak zakupno, tak odnowie-

nie i urzdzenie kocioa i domu, nakadem 4—5.000 talarów, do-

konane zostao z jamun szlachty, ludu i ksiy i midzy tymi

proboszcza zamonych i dobroczynnych XX. Filipinów w Gostyniu,

Kuniaka (f 1866 roku), który sam jeden rónymi czasy da do

4.000 talarów »na klasztorek«, a z lasów gostyskich dostarcza

drzewa na budow i opa. To i utrzymanie przyzwoite domu
i kilkunastu osób, nie z dochodów, bo tych, chyba z kwiatów

ogrodu, nie byo adnych, ale z jamun na msze w. i za prace

misyjne, opatrywa przeoony domu. Gdy nowy superior Micha
Mycielski murem otoczy chcia ogród, dom i koció, to ju w sty-

czniu 1866 r. okoliczni gospodarze wiejscy zwozi poczU na ocho-

tnika, bezpatnie, kamie i ceg. Panie polskie opatryway swemi
robotami, a take kupionymi aparatami zakrysty kocioa, zdobiy

otarze, przysyay z swej spiarni nabia, ciasta, zimne misa, co

czyni take lud wiejski, znoszc nabia, ptactwo domowe do

furty.

W krótkim czasie umary dwie znaczne przyjacióki domu.

Roku 1857 Antonina z Grudziskich Chapowska z Turwi, ona
jeneraa Dezyderego, matka zasuonej zakonnicy Serca Jezusowego

Józefy Chapowskiej, która podczas w^alki kulturnej zaoya dom
wielkopolski w Pradze i cae pokolenie panienek z Ksistwa w nim
wychowaa. Na pogrzeb tej matrony przyby sufragan poznaski
Stefanowicz i prawie poowa Ksistwa. Rok przedtem zgasa zacna

pani, Elbieta z Mielyskich Mycielska, matka Michaa dobrodzieja

domu remskiego, podówczas ju nowicyusza jezuickiego w Presz-

burgu w Wgrzech, w Poznaniu 23 grudnia 1856 r., ale chowano

j 28 grudnia w grobach familijnych w Gostyniu, w kociele 00.
Filipinów, fundowanym przez przodka jej ma po kdzieli, Adama

') Tygodnik katol. 1861, str, 213.
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Konarzewskiego (f 1676 r.) *). Na pogrzeb przyby i syn nowicyusz.

Przewoc zwoki z Poznania, zatrzymano si 27 grudnia w re-

mie i w kocióku jezuickim zoono je przez noc na katafalku;

nad ranem ruszy orszak aobny do Gostynia.

Weselsz bya uroczysto domowa, sekundycye weterana mi-

syonarzy O. Karola Snarskiego 17 stycznia 1858 r. Przyby na ni
nie zaproszony, ale z afektu dla starca, sufragan Stefanowicz i asy-

stowa jubilatowi wraz z proboszczem Mentzlem do mszy w. w ko-

*) Rodzina Mycielskich w pierwszej poowie XIX w. naleaa do najbar-

dziej rycerskich, pierw^szych rodów w Ksistwie, Stanisaw Mycielski, wojewo-

dzie inowrocawski, oeniony z Ann Miclysk mia 4 synów:

1) Franciszek suy w wojsku Ksistwa warszawskiego i by adjutantem

jeneraa Dbrowskiego; 1830 r. dowodzi oddziaem Poznaczyków i zgin pod

Rajgrodem.

2) Ludwik i brat jego blini Micha, który wstpi do wojska jako 13-letni

chopiec, odbyli r. 1812 kampani napoleosk. Za Królestwa kongresowego,

Micia pozostawszy w wojsku, adjutantem by w. ksicia I\onstantego. Podczas

powstania 1830 r. dowodzc 2 pukiem biaych uanów, szar dwóch szwadro-

nów rozbi dywizy rosyjsk. Ranny ciko pod Ostrok otrzyma stopie je-

neraa. Po upadku powstania osiad w Paryu; nawrócony przez ks. Kajsiewi-

cza, odda si pobonoci i miosiernym uczynkom.

3) Ludwik tymczasem oeni si z Elbiet Mielysk, córk jeneraa

Stanisawa. Skoro powstanie 1830 r. wybucho, zostawi on i 5 maych dzieci

i stan jako prosty onierz w szeregu sawnych czwartaków (4 puk piechoty

liniowej), ranny w rk i nog, walczy dalej, a zgin od kartacza pod Gro-

chowem.

4) Najmodszy Józef r. 1830 adjutant jeneraa ubieskiego, ranny by
pod Grochowem. Tak wic wszyscy 4 bracia Mycielscy spacili dug krwi ojczy-

nie. Ale bo te rycerskiego animuszu by ich ojciec Stanisaw, adjutant jene-

raa Masseny, zmary 1813 roku, a dzieln, niezwykych przymiotów niewiast,

bya matka Anna, która ich wychowaa. Górowaa rozumem, wytwornoci

i dowcipem, i temi zaletami podbia ksicia pruskiego, póniejszego króla Fry-

deryka Wilhelma IV. Ile razy wypado mu przyby w ^oznaskie na rewie woj-

skowe, odwiedza j na zamku szamotulskim, w Kohylopolu, Poznaniu, w paa-

cyku okolonym » ogrodem Mycielskici<, zaprasza si na obiad lub herbat. Na-

wet po r. 1830, za rzdów Flottwela, pomimo remonstracyi tego urzdnika, sta-

ym by w przyjani. Zajmujce szczegóy, z których tryska zacno i tlowcip

tej pani »piorwszej i najpowaniejszej osobistoci w Ksistwie*, opowiada Mar-

celli Motty w swych » Przechadzkach po miecie Poznaniu*.

Wnukiem jej a synem Ludwika, zabitego pod Grochowem, jest O. Micha

Mycielski, piawnukiem Ludwik Mycielski na Gaowio pod Szamotuami, oeniony

z kuzyna Iz Myciclsk, ojciec dwóch synów i córki.
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ciele farnym celebrowanej, kaza za wielki zakonu przyjaciel ks.

Antoni Brzeziski, profesor w seminaryum archid. poznaskiem,

potem Filipin w Gostyniu. Druga podobna uroczysto domowa, to

prymicye O. Michaa Mycielskiego w dzie w. Ignacego 31 lipca

1861 r. Jak zwykle na to wito zakonodawcy, zjazd kleru i oby-

wateli by wielki, teraz z powodu prymicyi swego niedawno wspó-
obywatela, spokrewnionego z poow Ksistwa, jeszcze wikszy.

Przybyli: brat rodzony prymicyanta, Stanisaw z Poniecu z dwoma
siostrami z Poznania, Cezary Plater, Chapowscy z Czerwonej wsi,

Szodr i Turwi z synami, Gajewski i inni. Sufragan Stefanowicz

udzieh wice kapaskich O. Michaowi i koledze jego z Inns-

bruka wieckiemu kapanowi Laskowskiemu, potem celebrowa pro-

cesy odpustow z Najw. Sakramentem.

W kocióku bowiem zaprowadzi superior Praszaowicz 4 do-

roczne odpusty: w dzie w. Ignacego, Franciszka Ksawerego, Sta-

nisawa Kostki i Alojzego, na które zjazd kleru i zaproszonej szla-

chty bywa znaczny, raz, aeby przez to okaza wdziczno za

tyle doznanej yczliwoci i dobrodziejstw, powtóre, aby zachowa
styczno z nimi i towarzyskie poycie. 0. Baczyski erygowa

1856 r. bractwo ywego Róaca; r. 1859 w dzie w. Ignacego,

przed sum powicono dla 4 stanów 4 chorgwie róacowe na

dziedzicu kocielnym przed now statu Niep. Poczcia N. M. P.

po dzi jeszcze stojc. Kazanie ludowe powiedzia ks. Jan Ko-

mian; na sumie za kaza, take na polu, synny z wymowy ks.

Prusinowski.

Aeby zagodzi dokuczliwo naczelnego prezesa Bonina, za-

mianowa prowincya Brown 20 sierpnia 1865 r. superiorem rem-
skim 0. Michaa Mycielskiego, który jako obywatel pruski, przed

wstpieniem do zakonu ukoczony prawnik berliski i urzdnik

w rejencyi poznaskiej, móg skuteczniej parahowa zamachy wro-

giego dygnitarza. Zaraz te w sprawie wojskowej filozofa subdya-

kona Jana Adamskiego, nie mogc doj koca ani z naczelnym

prezesem, ani z ministrem, uda si nowy superior o porednictwo

do królowej pruskiej, i drog aski otrzyma dla niego uwolnienie

od suby wojskowej. Z szlacht te wielkopolsk uatwione mia
stosunki, jako równy z równymi, skoligacony z wielu domami.

Wkocu okolicznoci same sprzyjay jego rzdom. Bo najprzód

24 kwietnia 1866 roku wstpi na katedr gniezniesko-poznask
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Mieczysaw Ledóchowski, nuncyusz brukselski, cieszcy si wzgl-

dami króla, powaaniem u rzdu, a jako ucze Jezuitów z Colle-

gium Bomanum dla nich, dla superiora zwaszcza, oddany, » powie-

rzy im cz swej pracy arcypasterskiej«, jak si sam wyrazi

1869 r., gdy dzikowa klerykom, filozofom remskim za uczon
akademi, któr przybycie jego uczcili. Wiemy ju, e uorganizo-

w^a misye ludowe i rekolekcye kleru i powierzy Jezuitom, a wo-

bec rzdu zasoni ich powag arcybiskupi.

Rzd te pruski, majc wojn z Austry za pasem, spuci
z swej bezwzgldnoci dla Jezuitów, owszem gdy wojna wybucha,

naczelny kapelan katohcki, armii pruskiej, zaprosi superiora My-

cielskiego na kapelana przy korpusie gwardyi. Uda si tam O. My-

cielski z pocztkiem lipca, i przez miesic prawie niós pomoc du-

chown chorym i rannym gwardzistom, a wicej jeszcze rannym

jecom austryackim, rozoonym po domach, kocioach i na polu

bitwy okoo i pod Królowym grodem (Koeniggratz). Wprawdzie

w tym czasie rzd zamierza obróci dom misyjny na szpital dla

jeców austryackich, ale odstpi od tego; urzdzi go w miecie

remie i pozwoli Jezuitom odwiedza ich i cieszy ^).

Niedo wojny; w sierpniu grasowa pocza cholera, w re-

mie umierao dziennie 5— 10 osób, nowe pole do pracy i powi-
cenia Jezuitów, a chocia si nie oszczdzali, aden z nich nie uleg

zarazie.

Nie wspominam o naboestwach i pracach w jubileu-

szu 1866 r. za przeladowan srodze Polsk, przez Piusa IX ogo-

szonym, a w archidyecezyi w padzierniku odprawionym, za które

otrzymali od konsystorza poznaskiego dekret pochwalny; o uro-

czystociach beatyfikacyjnych b. Piotra Kanizego 1866 r., na które

27 ksiy i do 2.000 ludu przybyo. To nadmieni, e w tyme

1) Piowincyonalna intendanlura pruska korpusu V w Poznaniu, przygoto-

wujc szpital wojskowy na 1.000 óek w remie, zadaa dnia 30 czerwca

1866 r. od konsystorza poznaskiego oprónienia klasztoru remskiego, w któ-

rym do 150 óek pomieci mona, a tylko 8 zakonników tam mieszka. Kon-

systorz 2 lipca zwróci si do proboszcza Mentzla, dajc informacyi. Pro-

boszcz odpowiedzia, e klasztor jest wasnoci prywatn i maych rozmiarów

i e ksiy usuwa z niego nie mona, bez wywoania rozjtrzenia i niechci

ludu okolicznego, który si do ich kocióka gromadzi tumnie. W tym sensie

odpowiedzia konsystorz 7 lipca. (Acta Prov. Galie. t. 24).

JEZUICI W POtSCE. Y. Q\
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roku odprawi rekolekcye w remie, ks. Ignacy Polkowski, uczony

literat, który zbiera i tutaj pisma ulotne . p. ks. Antoniewicza,

i ogosi niektóre drukiem ^).

§. 102. Rezydencya remska zamieniona na kolegium

w. Józefa. —Arcybiskup Ledóchowski i Jezuici. — Wygna-
nie. 1866-1872.

O. Kasper Szczepkowski w sile wieku i peen inicyatywy, zo-

stawszy po dwóch starcach prowincyaem 3 maja 1866 r., posta-

nowi zaradzi przepenieniu i ciasnocie istniejcych domów, zao-

eniem nowych kolegiów. Ukada plan wprowadzenia Jezuitów do

Krakowa, a równoczenie, zbadawszy podczas wizyty dorocznej

w remie stosunki wielkopolskie, powzi myl zamienienia rezy-

dencyi na kolegium z fakultetem filozoficznym dla zakonnej mo-
dziey, która z bied wielk miecia si w Starejwsi. Z myl t
zwierzy si superiorowi Mycielskiemu, dodajc, e funduszów na

rozszerzenie domu nie ma, jeno Opatrzno Bo. Zaufa jej supe-

rior, na 3 zaw^ody zwiedzi Ksistwo i Prusy, proszc obywateli

i ksiy o jamun w pienidzach i naturze, na budow kolegium.

Pomaga mu w tem dzielnie O. Jackowski. I tu dopiero objawia

si na wielk skal yczliwo i szacunek dla zakonu wszystkich

stanów. Daw^ah jedni pienidze, dru(izy, bliej remu, drzewo bu-

dowlane, kamie, ceg, wapno nawet, a lud zwozi bezpatnie.

Olbrzymie belki na sufit sali jadalnej i biblioteki, czci otrzyma

w darze, czci zakupi O. Mycielski na pograniczu Szlska, w la-

sach trachenberskich od ksicia Hatzfelda katolika. Gospodarze po-

znascy urzdzih midzy sob rodzaj przeprzgu i zmieniajc ko-

nie i furmanów, dostawiU w^ozy naadowane drzewem, szczhwie
do remu. Za ca nagrod prosili, aby im wolno byo klasztorek

wewntrz oglda. Inni nazbierawszy, czy zakupiwszy za swój grosz

kamieni, przywozili je do murowania fundamentów, które ju z wio-

sn 1867 r. bra poczto.

») Hist. Domus missionis Sremensis 1857—1867.
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Pierwej jednak stoczy trzeba byo utarczk z rzdem. We-
dug praw pruskich, na kad budow choby wiejskiej chaty, po-

trzebne pozwolenie rzdu i zatwierdzenie planów. Poda o nie su-

perior do landrata, gdy ten odmówi, odw^oa si do naczelnego

prezesa, gdy i ten potwierdzi odmow landrata, uda si do ks.

Bismarka i do ministra Eulenburga i po niejakich z nimi targach,

uzyska wreszcie, czego da. Budowa przy wielkiej ochocie mula-

rzy, cieli i robotników, których brat Jan Plaski umia zachci do-

brem sowem, poczstunkiem, regularn zapat, rosa jak na dro-

dach. Pod zim wiksza cz dwupitrowego gmachu stana
pod dachem. Budowano przez rok nastpny: w sierpniu i wrzeniu
sprowadzono profesorów i kleryków z Starejwsi, 36 osób zamie-

szkao w domu, dnia 6 stycznia 1869 r. superior Mycielski miano-

wany rektorem, rezydencya remska podniesiona do rzdu kolegium

pod wezwaniem w. Józefa.

Cieszy si z tej przemiany arcybiskup Ledóchowski, który

w miar jak traci mir u dyecezyalnego kleru, a nawet u szlachty,

pomawiano go bowiem o prusofilizm, niesusznie jak si wkrótce

przekonano, i zbytni rygor w rzdach, krytykowano jego zakaz

ksiom przyjmowania mandatów poselskich i udzielania komunii

w. po polsku, zblia si do Jezuitów, których karno, zgoda

i pracowito podobay mu si wielce. Wic na powicenie no-

wego gmachu 31 lipca 1868 r. przyby do remu i sam go dope-

ni, wybierzmowa potem do 400 osób.

Zjazd yczhwej Jezuitom szlachty i kleru by znaczny, oby-

watele remscy postawili 8 bram tryumfalnych, iluminowali mie-

szkania, ozdobiH wiecami i kwieciem kocióek, dziedziniec i sta-

tu Matki Boskiej na nim *). Wnet potem sufragan biskup Stefano-

wicz celebrowa na uroczysto beatyfikacyjn b. Karola Spinuli

i jego towarzyszy Mczenników, i wybierzmowa 280 osób. I w cigu

3 lat nastpnych arcybiskup odwiedzi kilkakrotnie kolegium rem-
skie, witany zawsze uczon akademi filozofów i przyjmow^any

w\spaniale a serdecznie. Na wojn francuzk 1870 r. powoano do

wojska kilku kleryków filozofów; aby ich od suby onierskiej

uwolni, arcybiskup udzieli im wice subdyakonatu. W wili za

*) Pikny opis bytnoci ks. arcybiskupa w remie w Tygod. kat. r. 1868,

sir. 359.

61*
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Wniebowzicia N. M, P. t. r. udzieli sufragan Stefanowicz 12 dya-

konom wice kapaskich, rzecz rzadko widziana na prowincyi;

midzy nowo wywiconymi by O. Maryan Morawski z Oporowa,

rodzina i liczni znajomi przybyli na ten obrzd.

Kolegium, którego zewntrzne mury otynkowano 1870 r., mo-

go wygodnie pomieci 80 osób, odpowiednich do tej liczby roz-

miarów byy kaphca domowa, sale jadalne i rekreacyjne i aula do

publicznych przyj, akademii i popisów\ Obliczone to byo na to,

aby rekolekcye dyecezyalne kleru w kolegium wygodnie odbywa
si mogy, stare bowiem z XVIII wieku seminaryum poznaskie

(academia Luhransciana) i gnienieskie mogy z bied po 30 ksiy
pomieci, innych za ubikacyi nie byo. Jako ju 1868 r. w je-

sieni zjechao do kolegium na 1 sery rekolekcyi 61, na drug
53 kapanów; rekolekcyom przewodniczy sdziwy O. Kuak. Zna-

leli si niektórzy uprzedzeni do Jezuitów, niechtni nawet, bo

w Niemcewiczu, Bandtkem, Bentkowskim, Maciejowskim, Wiszniew-

skim, Lelewelu, Moraczewskim i innych literatach nauczyli si sia

o zgubnoci szkó i systemu jezuickiego wychowania, o intrygach

i wpywach szkodliwych, o pysze ich i przewrotnoci. Z ciekawo-

ci wic ale i niedowierzaniem przypatrywali si tym osawionym
zakonnikom, suchali z zajciem rozmyla i nauk sdziwego a wi-
tobliwego O. Kuaka, i wnet zoyli swe uprzedzenia, niech za-

mienili w szacunek i yczliwo; rzadki by, któryby w anti-jezuic-

kich usposobieniach wytrwa. Powtarzay si te pobone wiczenia

kleru do 1871 roku wcznie, zawsze bardzo liczne i przybywaU

na nie kanonicy gremialni, sam take sufragan Stefanowicz, który

budowa wszystkich dokadnoci w zachowaniu regulaminu reko-

lekcyjnego. Take klerykom w seminaryach duchownych w Pozna-

niu i w Gnienie dawali Jezuici z polecenia arcybiskupa rekolekcye

przy kadem rozpoczciu roku szkolnego przez cay tydzie; w Po-

znaniu dawa je 1867 r. O. Kuak, 1868 r. 0. Jackowski.

Majc ju ksiy wicej i kleryków, mona byo w kocióku
remskim urzdza wystaw^niejsze naboestwa. W wita klerycy

asystowah do sumy, piewah na chórze, przybierajc sobie pie-

waków z modziey gimnazyalnej. Katechet jej by ks. Floryan

Stablew.ski, teraniejszy arcybiskup. Jezuitom yczhwy, przyjaciel

prawie, i chtnie widzia, gdy studenci zbliyli si do nich, garnli
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do kocióka dla czstszej spowiedzi i komunii w. *), a niektórzy

wstpowali nawet do zakonu. Bractwo Serca Jezusowego zaprowa-

dzone byo ju 1857 r., ale dla braku ksiy, zatrudnionych mi-

syami, drzemao. Prowincya Szczepkowski 1870 roku poleci, aby

w kad pierwsz niedziel miesica, odprawiano sum z wysta-

wieniem i asyst i z kazaniem o Najsodszem Sercu Jezusowem,

przez co bractwo to nabrao ycia i rozkrzewio si znacznie;

liczba te przystpujcych do w. sakramentów potroia si prawie.

Na wojn francuzk 1870 r. zbiera si onierz z caego po-

wiatu w remie. Polacy to byU i katolicy, wic idc na krwawy
taniec, pragn kady pojedna si z Bogiem; kocióek caymi
dniami by przepeniony penitentami. Obdzielano ich powiconymi
medalikami, obrazkami, koronkami, bogosawic na drog. Na pole

bitwy i do lazaretów, biskup wojskowy wezwa blizko 40 Jezuitów

niemieckich jako kapelanów obozowych dla katolików; zaprosi

i 0. Mycielskiego, ale ten odmówi; po wojnie jednak ozdobiony

zosta za sw^e powicenie 1866 r. krzyem elaznym zasugi, który

rozdawano oficerom, lekarzom i duchownym , biorcym udzia

w wojnach. Zato nad niedol duchown 11.000 jeców francuzkich

w Poznaniu, którymi si opiekowa sam arcybiskup, pracowali

przez kilka tygodni 00. Morawski i Horzak, a na Szlsku 00. Mer-

kel i Houbowicz. Take dzieo misyi ludowych pod superiorem

misyi O. Jackowskim i oson wobec rzdu arcybiskupa, rozwijao

si zbonie; w cigu 4 ostatnich lat odprawiono blizko 50 wiel-

kich misyi. Corocznie za dawano rekolekcye 8-dniowe Siostrom

Serca Jezusowego, które z ulicy myskiej przeniosy si do no-

wego obszernego domu na Wildzie i Urszulankom poznaskim,

3-dniowe za rekolekcye panienkom w pensyonatach tych zakonnic.

Nie zapomniano i o nauczycielach ludowych.

Nauki filozoficzne w kolegium 17—27 kleryków pod dziel-

nymi profesorami jak O. Kamil Tedeschi (Woch) filozofii, O. Fran-

ciszek Habeni fizyki i matematyki, postpow^ay pomylnie. Ludno
cieszya si widokiem tylu modziey zakonnej, wróc z niej dziel-

nych dla siebie kapanów, misyonarzy, wic dojrzawszy j z da-

*) Byt w icli liczbie wówczas w remie, Antoni Kalina urodzony 1847 r.,

prof. uniwers. lwowskiego, znakomity uczony. Piotr Wawrzyniak urod. 1849 r.

teraz ksidz i praat, zasuony wielce koo ludu poznaskiego.
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lka na wycieczce rekreacyjnej, wychodzia z domów, witaa mile,

raczya mlekiem i wiejskimi przysmakami. Konstanty Szczaniecki

z Midzychodu pod remem, zaprosi wszystkich do swego dworu,

pokazywa gospodarstwo postpowe, ogrody, podejmowa gocinnie.

Czynili to inni ssiedzi szlachta. Sowem, w Ksistwie moge poli-

czy na piciu palcach niechtnych lub uprzedzonych jeszcze dla

Jezuitów. Korzystajc z tego usposobienia obywateU a obszernoci

kolegium, otworzy prowincya Szczepkowski w jesieni 1869 roku

trzeci probacy w remie dla 13 ksiy ukoczonych ju studyów,

której prowincya gahcyjska po roku 1848 dotd nie miaa, pod

kierunkiem instruktora, biaoruskiego O. Mikoaja Spiehalskiego.

Trwaa ona dwa lata, do 31 hpca 1871 roku, bo na razie wicej

kandydatów do 3 probacyi nie byo; ju te zbiera si zaczynaa

burza walki kulturnej.

Ledwo ogoszono w Wersalu nowe cesarstwo niemieckie

18 stycznia 1871 r., ju masonia niemiecka pod komend 8 wiel-

kich ló z adwokatem Gneistem i profesorem Bluntschhm, w. mi-

strzem loy » pod socem « w Bayreuth na czele ^), nie mogc znie

1) Oto statystyka masonii niemieckiej w tej dobie.

Pierwsza w. loa macierzysta »Unter drei Weltkugeln« w Berlinie, zao-

on zostaa 13 wrzenia 1740 r.; pod jej komend pracowao 1871 r. przeszo

100 ló zwyczajnych, 50 ló szkockich, braci 12.000.

Druga »Loa krajowa (Landesloge)« masonów niemieckich w Berlinie,

zaoona 24 czerwca 1770 r., miaa przed sob 6 ló kapitulnych, 3 loe pro-

wincyonalne, w Rostock, Meklemburgu, Wrocawiu, Hamburgu, 13 ló Jdrzeja

(wyszych), 80 ló witojaskich i koo 8.000 braci loowych.

Trzecia wielka loa pruska »Royal-York zur Freundschaft« w Berlinie,

zaoona 1760 r., jako wielka loa pracuje od 1798 r. Do niej nale: wielka

prowincyonalna loa w Wrocawiu, 7 wewntrznych Wschodów, koo 6.000

braci.

Czwarta wielka loa w Hamburgu, zaoona 30 padziernika 1740 roku,

ló 20, braci koo 3.000.

Pita wielka loa pod ^Socem w Bayreuth«, zaoona 21 stycznia

1741 r., pod ni koo 20 ló, braci bhzko 2.000.

Szósta »Krajowa loa saska w Dreznie«, zaoona 11 wrzenia 1811 r..

pod ni ló 15, braci 3.000.

Siódma > wielka macierzysta loa eklektycznego masoskiego zwizku

w Frankfurcie nad Menem^ zaoona d. 18 marca 1783 roku, pod ni ló 8,

braci 2.000.
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rozwoju katolicyzmu podczas krótkiej (od 1848 r.) doby konstytu-

cyjnej w Niemczech, rozwina siln agitacy w kraju i nalegaa

na stojcego u szczytu sawy i wadzy ksicia Bismarka, aby Ko-

ció katolicki uczyni suebnic pastwa, nowego cezaryzmu.

Chtnie podj t myl elazny ksi, nie potrzebowa ju
przychylnoci i krwi katohków, którzy do zwycistwa jego idei

wielkoci Niemiec tyle si przyczynili, wic te nie widzia powodu
oszczdzania, a tem mniej popierania ich; z drugiej za strony

ujarzmienie katolickiego Kocioa przez pastwo, odpowiadao tra-

dycyom protestanckich Prus i jego osobistej dumie. Poleci wic
Gneistowi uoy szereg praw, t. z. majowych, dziennikarstwu za
da haso do przygotowania w tym duchu opinii publicznej.

Jak zawsze, tak teraz rozpoczo si od Jezuitów. Odrazu

stali si oni niebezpieczni pastwu, sie sind staatsgefahrlich. Ty-

Ósma wielka loa masoska »pod zgod* w Darmsztadzie, zaoona
22 marca 1846 r., pod ni ló 8, braci koo 700.

Om tych wielkich ló zczyo si 1872 r. w » Niemiecki wielki zwizek*

masoski, którego organem jest »Wielki loowy sejm* Grosslogentag, zoony
z 8 wielkich mistrzów tyche ló i po dwóch deputatów (w stopniu mistrza)

z kadej loy, razem 24 czonków. Oprócz ló »zwizku niemieckiego*, pracuje

w Niemczech od 1883 r. » Zjednoczenie 5 ló niezalenych*, braci koo 1.200;

istniay one jednak ju 1871 r.

Masonia tedy niemiecka pracowaa 1871 r. w 8 wielkich loach, w 340

(biorc okrge cyfry) innych rónego stopnia loach, i liczya do 37.000 braci

loowych. (Br. C. von Dalens. Kalender fiir Freimaurer. Leipzig).

Loe istniej publicznie, a rzd stwarza fikcy prawn, bo uwaa maso*

nery za stowarzyszenie jawne, otacza j swoj opiek, gdy loa ma te same

funkcye co rzd, wic rka w rk id, ale tajemnie. O ile loe bior udzia

w polityce, nikt nie wie, bo nie wystpuj jawnie jak w Francyi, we Woszech
etc, ale po cichu robi swoje. Skadaj si loe w Niemczech zawsze z ludzi

wpywowych i sposobem naturalnym porzdnych, dlatego taka ich sia. Znaj
si midzy sob wszyscy jak yse konie. Katolicy tacy do masonów dzi na-

le, co prócz clirztu nic katolickiego w sobie nie maj, najczciej za yj
w maestwach mieszanych.

Obecnie obok dawnych ló, powstay w Niemczech loe amerykaskie:

>Odd Fellows« (wunderliche Leute), które przyjmuj take chtnie ydów. Przez

te loe prowincyonalne masoskie, zalene od gównych i od nich odbierajce

wskazówki i rozkazy, szerzy si agitacya przeciw Kocioowi, ale zawsze cicha

i podstpna, bo imiennie i jawnie masoni niemieccy nie wystpuj w szranki

polityczne. Polacy do masoneryi w Prusach dzi nie nale, cliyba zupenie

zniemczeni, dla awansu i karyery.
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sice petycyi, z miast zwaszcza, gdzie istniay loe masosl^ie,

o wypdzenie Jezuitów i drugie tysice petycyi ze strony l^atoliców

za Jezuitami, opatrzonycli 20 razy wicej podpisów jalc tamte, wnie-

siono do sejmu Rzeszy. Oddano je osobnej komisyi do rozpatrze-

nia, Ictórej referentem by adwokat Gneist, gowa jak mówiono ma-
sonii niemieckiej. Wikszo komisyi owiadczya si za tem, aby

Jezuitom i spokrewnionym z nimi zakonom zabroniono pod Icar

osiedla si w Niemczech bez wyranego pozwolenia rzdu. Wnio-

sek ten upad w izbie, albowiem tajny nadradca Wagener, wyr-
czajc ksicia Bismarka i rzd, w gwatownej mowie dowodzi, e
Jezuici w Ksistwie poznaskiem i na Szlsku dopuszczaj si zdrady

stanu i dlatego naley ich jak najprdzej wydali. Wystpili w obro-

nie Jezuitów posowie katolickiej partyi zwanej » Centrum «, Mau-

fang, MalUnckrodt, hr. Ballestrem i Windhorst. Ten wnosi, aby nad

petycyami przej do porzdku dziennego, albo odda kanclerzowi,

który zarzdzi przez wadze pastwowe dochodzenie, gdzie, kiedy,

który Jezuita zawini przeciw prawom pastwa, przeciw spokojowi

religijnemu i obyczajom. Jeeli si znajd winni, to tych ukara,

jeeh nie, to Jezuitom przywróci dobr saw przyznaniem pu-

blicznem, e bez podstawy ich oskarono. Innemi sowy, domaga
si ledztwa, zanim zapadnie wyrok, a wic rzeczy najsprawiedli-

wszej, jednak odrzucia j izba 224 gosami przeciw 73 (Centrum,

Polacy, Welfy).

Wtenczas Wagener wystpi z wnioskiem prawnego uregulo-

wania zakonów i ukarania dziaalnoci niebezpiecznej pastwu za-

konów, zwaszcza Jezuitów. Wniosek przyjto t sam wikszoci.

Wtenczas ksi Bismark mia nader oywion rozmow czy na-

rad z Gneistem, który te do komisyi dla wypracowania odpo-

wiednego prawa przeciw Jezuitom powoany zosta. W dwóch ty-

godniach komisya wygotowaa wniosek do prawa: » Jezuitom i spo-

winowaconym z nimi zakonom, nawet posiadajcym prawo oby-

watelstwa findigenat) niemieckiego, wadze policyjne mog zabro-

ni pobytu w kadej miejscowoci pastwowej Rzeszy «. Powsta

Windhorst, »to tylko zasdzonym kryminalistom ogranicza si

prawo pobytu w niektórych miejscach. Jezuici nie s jeszcze zas-

dzeni do kryminau (Zuchthausstrafe) i rzd Rzeszy niemieckiej ma
czoo przedoy ustaw wyjtkow przeciw mom, przez tysice,

ba, miliony ludzi w kraju szanowanych dla ich cnót i znakomitej
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uytecznej dziaalnoci, która icli stawia niej kryminalisty (uner

den Striflingjj bo im odmawia, czego si nikomu na wiecie nie

zaprzecza, prawa do ledztwa, zanim kar na wymierz «. Ujli

si za Jezuitami nawet zacniejsi protestanci, jak sdziwy Gerlach,

ale >^ poczone liberalne stronnictwa « (konserwatywni rzdowce,

wolno-konserwatywmi, narodowo-liberalni i cz postpowych) zgo-

dziy si na wmiosek do prawa tej treci:

§. 1. Zakon Jezuitów i spokrewnione z nim zakony z granic

niemieckiego pastwa zostaj wydalone.

§. 2. Czonkowie zakonu Jezuitów i spokrewnionych zakonów,

jeeli s obcokrajowymi, zostaj z granic pastw Rzeszy wydaleni;

jeeli s obywatelami (Inldnder)^ pobyt w pewnych powiatach albo

miejscow^ociach moe im by zabroniony, albo wyznaczony.

§. 3. Potrzebne do wykonania tego prawa rozporzdzenia

wyda Rada zwizkowa.

Bezprawe prawo zostao przyjte 183 gosami przeciw 101 *).

Poniewa rzdowa partya twierdzia, e przewrotne zasady,

któremi si Jezuici rzdz i pastwu szkodz, w instytucie ich za-

konu si znajduj, wic Mallinckrodt zada telegraficznie od pro-

wincyaa Kautnego w Krakowie, aby mu coprdzej ów instytut

przysa. Otrzymawszy go w najnowszem z r. 1868 wydaniu, przy-

niós do penej izby, zoy na stole prezydyalnym i woa: »oto

ley przed wami inkryminowany instytut Jezuitów, wzywam pana

ministra, wzywam wmioskodawc i wszystkich, którzy za nim go-

suj, niech oka, które to s w nim niebezpieczne czy przewro-

tne zasady*. Nikt wyzwania nie podj. Dwa fohantowe tomy in-

stytutu (tom III wyszed póniej) zoono do biblioteki parlamentu,

stoj tam po dzi dzie, a Jezuitów wygnano.

Dnia 4 lipca 1872 r. zapada przeciw nim uchwaa banicyjna

w parlamencie, a ju nazajutrz 5 lipca, Rada zwizkowa zatwier-

dziwszy j, wydaa dekret wykonania. Do landratów wysano co

prdzej rozkazy, aby do dnia 1 sierpnia ogosili Jezuitom wyrok

wygnania i zamknli wszystkie ich domy i osady w pastwach

Rzeszy.

*) Paul Majunke, Gescliiclite des Kiilturkamples in Preussen-Deutscliland.

Paderborn 1902. S. 78—83. — Biskup Jan Janiszewski. Przeladowanie religii

katolickiej w Prusach. Kraków 1877, str. 127 i nast.
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Dotknitych banicy zostao 737 Jezuitów prowincyi niemie-

ckiej, 61 Jezuitów prowincyi galicyjskiej (polskiej). W remie mie-

szkao w tym fatalnym roku, osób 46. Cz wyjeciaa ju w lipcu

do Galicyi, pozostao tylko 5 ksiy, 12 kleryków, 7 braci podda-

nych pruskich i obchodzili po raz ostatni uroczysto w. Ignacego.

Ks. Nalentz, wikaryusz remski piewa sum, O. Mrowiski wy-

gosi kazanie, lud napeni koció i obieg konfesyonay, ksiy
wieckich zjechao 17. Nazajutrz 1 sierpnia rano zjawi si landrat

remski hr. Posadowsky z sekretarzem w kolegium. Na wezwanie

jego zgromadzi w swym pokoju rektor Mycielski wszystkich obe-

cnych w domu, dla spisania protokou. Landrat odczyta ustaw

banicyjn z d. 4 hpca, i wyuszczywszy punkt po punkcie, zapyta

kadego z osobna, czy ustaw dobrze zrozumia ? Mogh odpowie-

dzie przeczco, bo trudno zrozumie ustaw prawn, skazujc na

wygnanie bez ledztwa, bez wykazania winy, ale do czegoby to

doprowadzio ? Do interwencyi andarmów^ i gwatu. Wic odpo-

wiedzieU twierdzco. Wtenczas landrat zwróciwszy si znów do

rektora, pyta, czy istotnie wszyscy co s w domu, tu w tej saU

s zebrani ? Na upewnienie rektora, e wszyscy, przybra ton i min
urzdow^ i poleci zgromadzonym, aby kadej chwiU gotowi byli

do wyjazdu, jeeU chc unikn dalszych nieprzyjemnoci. Ksiom
tak tu obecnym, jak tym, którzy przyby mog, zabroni w caem

pastwie niemieckiem udzielania sakramentów i sprawowania fun-

kcyi kapaskich. »Dla wyjanienia za tej ustawy, rzek, wyszcze-

gólniam nastpujce punkta: Nie wolno wam od dzi adnych mi-

syi odbywa, miewa kaza, sucha spowiedzi. Mszy w. odpra-

wia nie moecie ani w kociele swoim, ani w adnym innym, ani

w kapUcy domowej, ani w adnem prywatnem miejscu — sowem
nigdzie. Macie zaprzesta odwiedzania chorych, udzielania chrztu,

lubów, ostatnich sakramentów, sowem wszelkiej czynnoci ko-

cielnej. Nadto usta musz nauki klerykom udzielane, i to natych-

miast; wogóle za nie wolno wam w caem niemieckiem pastwie,

czy to w rzeczach naukowych czy duchownych kogobd naucza «.

Skoczy.

Zaprotestowa rektor w imieniu wszystkich przeciw niesycha-

nej dotd ekskomunice pastwowej, owiadczajc, e 1) jest ona

zuchwaem wdzieraniem si wadzy wieckiej do praw wadzy ko-

cielnej; 2) e wedug tekstu ustawy z 4 lipca, tylko czynnoci ci-
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le zakonne, nie za kapaskie, jak msza w. i spowied, s Je-

zuitom zabronione; 3) e administracyjno-policyjnej wadzy nie

przysuguje prawo tómaczenia ustawy w sposób tak szeroki i za-

sadniczo faszywy; 4) e dlatego odwouje si do ministra spraw

wewntrznych z w^yranem daniem, aby pierwej badano ich, wy-

suchano, ukazano win i urzdownie zasdzono, nie za przed

okazaniem winy tak surowo karano.

Wysucha spokojnie protestu landrat, kaza go wcign do

protokou, ale owiadczy, e rekurs do ministra nie wstrzymuje

wykonania ustawy, Jezuici winni s bezzw^ocznie si podda ogo-

szonym dopiero co rozkazom. I przeciw temu orzeczeniu zaprote-

stowa rektor, protest wcignito do protokou, który po gonem
odczytaniu przez sekretarza, podpisa musieli rektor i wszyscy obecni.

Tymczasem koció i dziedziniec kocielny zapeni lud z mia-

sta i okoUcy, przeczuwajc co si wici. Ks. Zingler z aszczyna

odprawi cich msz w., wszed na ambon i opowiedzia scen,

która si dopiero co w pokoju rektorskim rozegraa. Lud w pacz

i lamenty. A dopiero gdy zamknity zosta koció, uczu ca zo-

liwo ciosu, jaki mu rzd zada. W kilku dniach, ju i kolegium

stao prawie pustk, pozosta tylko 0. Mycielski jako waciciel

domu i obywatel pruski. Bez wzgldu na to, dorczono mu dnia

20 sierpnia rozkaz landrata, aby natychmiast opuci rem i Ksi-

stwo, a obra sobie na miejsce pobytu (a wic internowanie) w Pru-

siech, jedn z trzech protestanckich prowincyi: Brandenburgi, z wy-

jtkiem wszelako Berlina i Poczdamu, Saksoni prusk lub Pomo-

rze. O. Mycielski powtórzywszy protest z 1 sierpnia, zaprotestowa

przeciw tej nowej niesprawiedliwoci, zapowiedzia rekurs do kan-

clerza Bismarka, owiadczy na razie, e nie wie jeszcze, gdzie

obierze miejsce pobytu, prawdopodobnie w regencyi frankfurckiej,

e jednak przed 31 sierpnia nie ustpi z swego domu, chyba prze-

moc fizyczn znaglony. I pozosta.

Wnet potem wydarzyo si, e zaoga remska opucia mia-

sto, udajc si na wiczenia jesienne. Kto niebaczny rozpuci

wie, e korzystajc z tego lud wiejski, rzuci si na wadze pru-

skie w remie. Wystraszony landrat hr. Posadowsky, postawi

5 andarmów przy bramie gównej kolegium, którzy w sobot i nie-

dziel, 24 i 25 sierpnia nikomu wejcia do kolegium i kocioa nie

dozwohli, nawet protestantowi Szmidtowi, mularzowi z remu, który
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w interesie swego zawodu chcia mówi z rektorem. Lud cignc
gromadnie w niedziel do fary, drog tu po pod kolegium, przy-

stawa, dziwi si, oburza i narzeka, ale do zbiegowiska nie do-

prowadzi. Na zaalenie O. Mycielskiego do naczelnego prezesa hr.

Koenigsmarka, zjecha z Poznania radca Wagener, ustpi kaza
andarmom, ale O. Mycielskiemu oznajmi, e do 20 sierpnia zde-

cydowa si musi, w której prowincyi pruskiej obiera miejsce

pobytu.

Na wiadomo o blizkim wyjedzie O. Mycielskiego, zebraa

si hczna deputacya obywateli remskich, aby mu zoy w imieniu

parafii podzik za kilkuletni cich a bogosawion prac jego

i zakonu, oraz wynurzy uczucia niezachwianego przywizania i y-
wej wdzicznoci ^).

Pozosta jeszcze jeden cudzoziemiec, starzec 70-letni, O. Mi-

koaj Spiehalski. Dla wycieczenia si nie móg tak dalekiej (do Ga-

licyi) odby podróy, pomimo nalega land rata. Wic pastwo
Chapowscy z Szodr, ofiarowah starcowi w dworze swym przytu-

ek, na co si naczelny prezydent nakoniec zgodzi. Bawi tam lat

kilka, pogodnej zawsze twarzy, karmic ptaszki dla rozrywki, wre-

szcie 11 listopada 1879 r. opatrzony sakramentami w. zamkn
zbony sw^ój ywio ^).

Poniewa koció i dom remski kupiony i zapisany by na

imi pana Jana Nepomucena Kszyckiego, potem O. Mycielskiego,

wic i po ustawie banicyjnej, pozosta jako wasno prywatna przy

Jezuitach. Wydzierawiano go przez lat kilkanacie na mieszkanie

osobom prywatnym, w kocu sprzedano wydziaowi prowincyonal-

nemu poznaskiemu na zakad dla starców i nieuleczalnych z ca-

ej prowincyi poznaskiej, za 120.000 marek, pod warunkiem, e
koció otwarty zostanie jako kaphca zakadowa wycznie dla ka-

tohków.

W grobowcu kocioa, oprócz brata Kazim. Kaspra (f 1855 r.),

kleryków Franciszka Fligerskiego (f 1862 r.) i JuHusza Baudy

(t 9 listopada 1871 r.), zoyli swe koci biaoruscy Jezuici: zasu-

ony misyonarz O. Karol Snarski w 83 roku ycia (f 1862 r.); O.

») Acta Prov. Galie. T. 24. Tygodnik katolicki, rok 1872, str. 409, 459,

rok 1873, str. 91. Germania, Czas, Kuryer poznaski z sierpnia 1872 r.

>) Historia Gollegii remensis 1868—1872.
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Pawe Ciechanowiecki znakomity teolog (f 19 maja 1867 r.); wi-
tobliwy przewodnik rekolekcyi O. Jerzy Kuak; ten wygnany z Ro-

syi, Szwajcaryi, Portugalii, gdzie nosi nazwisko Palma, a w cie-

mnem wizieniu lizboskiem, majc wod po kostki, kilka miesicy

przecierpia, z Galicyi nakoniec, pracowa w Ksistwie poznaskiem

20 lat (f 1870 r.); i wspomniany wyej O. Spiehalski ^).

§. 103. Rezydencye szlskie w Nissie, widnicy, Rudzie,

Zuckmantlu 1860—1905.

Ju 1852 r. 00. Antoniewicz, Harder i inni misyonarze zna-

leli w Nissie, w^ starym pojezuickim domku, przy domu ksiy
emerytów placówk, z której przez rok blizko rozchodzili si na

prac misyjn w Szlsku pruskim ^). Domek z ogródkiem odda
Jezuitom na stay pobyt biskup wrocawski Foerster d. 9 stycznia

1860 r., i to na prob O. Hardera, któremu sprzykrzyo si nie

mie wasnego kta, tylko cudze wyciera, i odtd figuruje w ka-

talogach zakonu » rozpoczta rezydencya nisska«. Skadali j 00.

Micha Harder, wiecznie w podróach i na misyach, i Godefryd

Kleinitzke, take rzadki go w domu, bo misyonarz szlski.

Odwiedzi domek ksi biskup wrocawski Foerster 28 lipca

t. r. w przejedzie do Johannisbergu, ku pociesze misyonarzy i mi-

emu zdziwieniu katolików. W komisarzu biskupim, proboszczu

miejscowym ks. Neumannie, znaleU przyjaciela i opiekuna, a take

inni proboszczowie wspierali rezydencye nie majc adnej funda-

cyi, jamunami w naturze i groszu, i w ksikach dla biblioteki

domowej. Nie skpili jamuny i parafianie nisscy, pamitni dobro-

dziejstw wielkiej misyi 1852 roku, odnawianej co lat kilka misy
ma. Od 1863 r. pomagali w misyach kolejno: 00. Józef Skulina,

Józef Sperl, Wilhelm Merkel; a gdy 1866 roku przyby misyonarz

czwarty, O. Jan Hofer z prowincyi aiistryackiej i brat Kraczla, re-

zydencya stana w swej peni, i odtd otrzymawszy za pozwole-

niem biskupa wszelkie facultaies, podjli si pomocy parafialnej

w kazaniach, spowiedziach i odwiedzaniu chorych. Oprócz misyi

*) Catalogi breves.

«) Palrz §. 79.
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i rekolekcyi dla bractw i zakonów, zwaszcza eskich, oprócz kaza
niedzielnych i odpustowych po rónych parafiach, dawali rekolekcye

w rodzinach paskich, tak np. O. Merkel 1866 roku w Grotkowie^

w domu hr. Praschma, suchali spowiedzi polskich onierzy, id-

cych na wojn austryack.

Gdy 1867 r. otwart zostaa nowa rezydencya w widnicy,

o której mowa niej, obydwie te placówki misyjne stanowiy jedn
misy pod dwoma superiorami, ale jednym prokuratorem, O. Klei-

nitzkem, wyrczay, pomagay si wzajemnie, tak w pracy misyj-

nej, jak i w^ materyalnych sprawach. Dom widnicki obszerniejszy,

miewa 4, domek nisski 2 mieszkaców, 00. Hardera i Jdrzeja

Prinza, który chorego 0. Ilofera zastpi, i ci gomi raczej byli

w domu, bo w ustawicznych rozjazdach icie apostolskich ^). W li-

pcu 1872 roku wskutek prawa banicyjnego rezydencya nisska zwi-

nita, pikna jej biblioteka z dzie i pism rehgijnych, przewanie

niemieckich zoona, przewiezion zostaa do rezydencyi sdeckiej.

Do widnicy, obronnej niegdy stolicy Ksistwa widnicko-

jaworskiego, dzi miasta powiatowego nad Wystrzyc, zaprosi 0.

Merkla, proboszcz miejscowy Hugo Simon 1866 roku, do pomocy

w lazaretach wojskowych i dla jeców francuskich. Rad z jego

usugi, zapragn mie kilku Jezuitów w miecie. Sta od 1283 r,

opuszczony kocióek, zwany pospolicie krzyackim (KreuzUrche)

w. Michaa, z klasztorkiem braci szpitalnych Krzyaków (Kreuz-

herrenstiftj^ wasno funduszu kocielnego, na której jednak ci-

yy pewne dugi. O. Merklowi wyda si odpowiedni, ale ks. Si-

mon z obawy, aby parafialny koció nie ucierpia, gdyby Jezuici

w kocióku w. Michaa zaprowadziU naboestwa, zawaha si,

zwleka take z oddaniem klasztorku, tak, e zniechcony O. Mer-

kel odjecha do Nissy. O. Kleinitzke jednak nawiza ukady i po-

woH przekona ks. Simona, e skoro parafia liczy przeszo 8.000

dusz, to naboestwa mona tak rozdzieli, aby gówne byo we
farze i jedno drugiemu nie przeszkadzao.

Wic ks. Simon uda si do ksicia biskupa Foerstera i uzy-

skawszy potrzebne pozwolenie, w dzie w. Wacawa 28 wrzenia

») Historia Resid. Nissensis 1860—1869.
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1868 roku zawar z prowincyaem Szczepkowskim ukad tej tre-

ci. Prowincya (Jezuici) obejmuje w^ uywanie klasztor krzyacki

(Kreuzherrenstift) t. j. : koció, doui mieszkalny z ogrodem i dwa

domki. Prawo wasnoci pozostaje przy funduszu kocielnym, który

zastpuje wobec rzdu kadorazowy proboszcz widnicki. Prowin-

cya spaca cice na klasztorze dugi; skoro je wypaci wszystkie,

staje si wacicielem klasztoru, nawet gdyby Jezuici zmuszeni byli

ustpi z widnicy. Jeeliby za przymusowe ustpienie miao miej-

sce przed zupenem wypaceniem dugow", to za zezwoleniem bi-

skupa, prowincya z proboszczem uradz co czyni naley. Ukad
podpisany przez prowincyaa Szczepkowskiego i proboszcza Simona,

zatwierdzi biskup Foerster 12 grudnia 1868 r. ^).

Tymczasem na prob O. Kleinitzkego, ofiaroway na dom
widnicki hr. Anna Praschma 300 tal., hr. Schaffgotsch z Kopie

700 tal., a hr. Anna z Praschmów Falkenberg, legowaa testamen-

tem 15.000 tal. Byo wic za co odnowi i urzdzi kla.sztor, za-

bra si z wiosn 1869 roku do gruntownej odnowy i ozdoby ko-

cióka, w którym biskup pozwoli ju 30 sierpnia 1867 r. odpra-

wia msze w., w porozumieniu wszelako z proboszczem, a potem

inne naboestwa, mianowicie nieszpory z kazaniem, bo rano ka-

za nie mówiono, aby nie odciga suchaczów od fary. Dano mar-

murow posadzk, sprawiono pikny organ o dw^óch klawiaturach

z pedaem za 927 tal. i t. d. Zakrysty opatrzyy klasztory eskie
w aparaty i bielizn. Wszystkiem zarzdza superior Merkel, który

z 00. Kleinitzkem, Janem Tauerem i Robertem Scholzem, praco-

wa take na misyach. Niebawem 0. Kleinitzke przeniós si do

Nissy, zastpi go mody kapan 0. Franciszek Kartte.

W tym skadzie osób i przy znanych nam pracach misyjnych,

zasta rezydency widnick wyrok banicyjny. Ostatni, ustpujc

tylko przemocy, w asycie andarma wyjecha O. Merkel *). Kla-

sztor z kociókiem powróci pod zarzd funduszu kocielnego.

>) Archiv. Prov, Galie. Kopia aktów.

«) Hist. Resid. Swidnicensis 1868—1872.
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Oprócz tych dwóch placówek misyjnych, fundowa sta mi-

sy hr. Karol Wolfgang Ballestrem w swym majoracie Ruda i Bi-

skupice, dla robotników w kopalniach wgla i cyny zatrudnionych.

Pobony ten pan, który synów wychowywa w lwowskim konwik-

cie, pragnc prac robotników nietylko pienidzmi, ale duchow
pac wynagrodzi, wybudowa ju dawniej w Rudzie obszerny

koció, a teraz postanowi osadzi przy nim Jezuitów. Ofiarowa

dom mieszkalny i utrzymanie na 2— 3 ksiy, nie na wieczne czasy,

ale do najduszego ycia swego i syna. Odrzuci za projekt pro-

wincyaa, zaoenia wielkiego domu na 12 ksiy, twierdzc, e na

taki dom rzd pozwolenia nie da. Rzdcy swemu Yiillersowi pole-

ci zrobi dwa plany na dom mieszkalny, on wybierze jeden i we-

dug niego kae budowa na placu, który Jezuici sobie upatrz.

Dom ten, jak caa fundacya, nie bdzie wasnoci niezalen Je-

zuitów, ale jak jenera Beckx sobie yczy, zostanie pod opiek
(Ohhut) rodziny Ballestremów ^).

Proboszcz biskupicki, dziekan Pressfreund, uoy z prowin-

cyaem stosunek Jezuitów rudzkich do parafii biskupickiej, który

zatwierdzi hrabia. By za ten: Jezuici obowizuj si 1) naucza
reUgii w szkoach w Rudzie i koloniach Karola i Karola Emanuela;

2) w kaplicy przy hucie cynkowej Karola, codziennie odprawia

msz w., w niedziel za i wita krótkie mie kazanie; 3) w ko-

ciele rudzkim odprawia w niedziel i wita parafialne naboe-
stwo, t. j. o 7 msz z kazaniem niemieckiem, o 9^/4 sum z kaza-

niem polskiem, wieczorem nieszpory z bogosawiestwem Najw.
Sakramentu i katechizacy, w wielkie wita take procesy, w Boe
Ciao, w powicenie kocioa czyU kiermasz i wito Patrona pa-

rafii, oraz w dzie WW. witych wieczorem, naboestwo w Ru-

dzie odprawi si wczeniej, aby lud pój móg do fary; 4) w dzie

w. Barbary i w. Józefa jako Patronów górników, odprawi dla

nich osobne naboestwo; 5) opatrywa chorych w Rudzie, w dwóch

koloniach i w Porbie ^).

Na tych warunkach otwarto 18 sierpnia 1870 r. rezydency

rudzk, superiorem jej O. Peterek, wspópracownikami 00. Karol

*) List }ir. Ballestrema z Drezna 20 stycznia 1869 roku do prowincyaa

Szczepkowskiego.

*) Archiv. Prov. Galie. Kopia ukadu bez daty.
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Schaff, Franciszek Janik, Józef Wawreczka, Piotr Klein i dwóch

braci. Po roku zastpi superiora Peterka O. Wawreczka, przyby

za O. Stanisaw Binek. W kociele zaprowadzono bractwa Najw.

Serca Jezusa i Maryi, Róaca w. i w. Michaa.

W lipcu 1872 r. dekret banicyjny rozegna rezydency, ko-

ció w Rudzie obsuguje kler wiecki.

Zuckmantel 1883 r.—Domy jezuickie zniesiono na Szlsku, ale

Jezuici nisscy Harder i Kleinitzke pozostali, i bez dachu nad gow,
wród wielu trudnoci pracowali po parafiach, zwaszcza osieroco-

nych wskutek walki kulturnej, mieszkajc i ywic si u probosz-

czów i dobrych ludzi. To ich te ratowao przed czujnem okiem

pruskiej policyi, pracujc bowiem dla niemieckiej ludnoci, nie mo-

gli cign na siebie podejrzenia o » wielkopolskie agitacye«, tej

mary trapicej ju wtenczas rzd pruski. Gdy wreszcie 1883 roku

stana umowa cesarza Wilhelma I z Leonem XIII, i nietylko ci

dwaj ksia, ale i inni Jezuici raz po raz dobieraU si do Szlska

na zbon robot, okazaa si potrzeba nowej placówki misyjnej,

nie w pruskim Szlsku, ale na samej granicy, w Szlsku au-

stryackim.

Odpowiednim wyda si Zuckmantel, miasteczko z starem zam-

czyskiem Edelstein, i miejsce odpustowe dla cudownego obrazu

M. B. w kociele farnym; biskup wrocawski Robert Herzog, do-

starczy funduszu, i trzech Jezuitów Harder, Kleinitzke i Józef Adam-

ski, zamieszkali w wynajtym domu, w _którym urzdzili domow
kaplic. 0. Adamskiego zmieni 0. Scholz, a gdy niestrudzony apo-

sto Szlska, O. Harder umar 26 listopada 1886 r. w 79 roku y-
<;ia, pozostali przez szereg lat dwaj tylko 00. Kleinitzke i Tauer.

Dopiero 23 stycznia 1892 r. prowincya Mycielski, za zgod jene-

raa Anderledy i przyzwoleniem biskupa wrocawskiego kardynaa

Koppa, który w sprawach kocielnych niezalene prawie wobec

rzdu wyrobi sobie stanowisko i Jezuitów pomocy chtnie uywa,
otworzy rezydency w Zuckmantlu (Edclstadiensis residentia). Ska-

dali j misyonarze: Tauer, Wagner, Marchewka, wiecznie poza do-

mem na misyach i starzec O. Kleinitzke, który z dwoma brami

stanowi jakby zaog domow. Na miejsce O. Marchewki przyby

1893 r. O. Langer, jako superior misyi, O. Wagnera zastpi O. An-
JEZUCI W POiSrE. V. ^2
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toni Muhl, a potem O. Maurycy Peter. Ile czasu zostao od prac

misyjnych i rekolekcyi w 6 klasztorach, pomagali miejscowemu

proboszczowi Grzegorzowi Kunze, z którym yli w miej zgodzie,

zwaszcza na gówny odpust d. 8 wrzenia, mówic kazania, su-

chajc spowiedzi ptników. W domowej kaplicy suchah spo-

wiedzi i dawali rekolekcye prywatne ksiom, nauczycielom, stu-

dentom, sowem nie prónowah w domu, ani poza domem. Odwie-

dzi ich 7 hpca 1891 r. kardyna Kopp, gdy wizytowa dekanat,

dzikowa za prac w dyecezyi i za pomoc w przygotowaniu ludu

do bierzmowania.

W ostatnich latach, dwóch tylko byo misyonarzy, 00. Tauer

i Muhl, a wreszcie 31 stycznia 1905 r. zwinito rezydency w Zuck-

mantlu dlatego, e w tym samym czasie otwarto »dom rekolek-

cyjny « w. Józefa w Czechowicach pod Dziedzicami, na samej gra-

nicy austryacko-prusko-rosyjskiej, w okohcy, gdzie ruch fabryczny

najbardziej oywiony, z którego Jezuici mog wygodnie rozjeda

si po pruskim Szlsku na prac apostolsk.

§. 104. Pocztki kolegium w Krakowie. 1867.

Odrodzonej prowincyi gaUcyjskiej brakowao wasnego stu-

dyum teologicznego. Wysyano modzie do Lavalu w Francyi, gdzie

serdecznie j podejmowa dugoletni rektor Studer, lub do austryac-

kiego kolegium w Innsbruku, co byo poczone z znacznym ko-

sztem i wielu niewygodami. A take studyum filozoficzne dusio

si formalnie w kolegium starowiejskiem, w którem mieszkao

82 osób. Prowincya Szczepkowski umyli teologi umieci w bu-

dujcym si znowa kolegium w remie, ale przeszkody ze strony

pruskiego rzdu opóniay budow. Odway si wic na krok sta-

nowczy, i postanowi zaoy kolegium w Krakowie.

Midzy tern miastem a Jezuitami, istniay obopólne uprzedze-

nia. Staroytny Kraków w swym patryotyzmie nie cierpia Jezui-

tów, jako tych, co zgubili Polsk, oni za obawiah si Krakowa,

jako nawskró rewolucyjnego miasta. Z tego powodu prowincya

Brown nie przyj fundacyi na Kleparzu, gdzie dzi zakad Panien

Miosiernych, przez hr. Leona Rzewuskiego ofiarowanej. Modszy

od niego prowincya Szczepkowski, nie podziela w tym stopniu
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uprzedze, wybili mu je do reszty z gowy, zacny opat Sotwiski,

ksia Golian i Bober, dowodzc, e Kraków, z wyjtkiem nie tak

znów licznej partyi ultraliberalnej i modziey, która wszdzie do

skrajnych opinii si przechyla, dosy jest spokojnem, konserwaty-

wnem miastem, i Jezuitów przyjmie bez wielkiego oporu; e kler

i klasztory, i wogóle ycie katolickie w zastoju, jakby upione, e
wanie przybyciem Jezuitów ocknie si i poruszy wszystko. Uzy-

ska pozwolenie wikaryusza apostolskiego, biskupa Antoniego Ga-

eckiego, bra opat Sotwiski na siebie, liczc co na pomoc ks.

kanonika Matzkego, Szlzaka. Ze strony rzdu nie naley si oba-

wia trudnoci.

Zachcony temi przedstawieniami prowincya, uda si z wio-

sn 1867 r. najprzód do biskupa Gaeckiego. Nie cieszy on si

yczliw^oci Krakowian, uwaano go za kreatur rzdow, nazy-

wano pogardliwie schwarcgelherem, zraano si jego szorstkoci,

chocia dobrego by serca; móg on susznie przypuszcza, e przyj-

mujc Jezuitów do miasta, zrazi sobie do reszty sw^ych dyecezyan.

Nie ulk si tego, i jak lat kilka przedtem, mia odwag przyj
wbrew krzykom liberalnej partyi, wygnane z Warszawy Felicyanki,

tak teraz da wolny wstp Jezuitom. Wdziczni mu byli i wten-

czas, gdy usunity z godnoci, zapomniany wiód ywot w Wie-

dniu. Rzd na przychylny wniosek biskupa, pozwoli na » osiedlenie

si« Jezuitów w Krakowie.

Chodzio teraz o tymczasowe przynajmniej mieszkanie. Pro-

wincya zapuka do 00. Paulinów, proszc o wynajcie tej czci
klasztoru, w której mieszkay prywatne rodziny. Odmówili, pomni

sn onej bajki » Liszka i je«, któr stary ks. Broscius (Broek)

straszy krakowskich akademików, aby z Jezuitami unii nie zawie-

rali. Wybawi z kopotu opat Sotwiski. Wybudowa on niedawno

przy opactwie kanoników lateraskich Boego Ciaa na Kazimierzu,

dla powikszenia dochodów jego, pitrow kamienic, bdc prze-

dueniem poudniowego skrzyda klasztoru, któr wydzierawia

praczkom, szwaczkom, maym rzemielnikom. T ofiarowa Jezui-

tom za rocznym czynszem 1.600 zr., zakonnicy atoli, obawiajc

si, aby Jezuici nie odebrali im kocioa, a przynajmniej nie go-

spodarowali w nim za wiele, zaoyli vcto. Wic prowincya da
pisemne zapewnienie, e koció jak by dotd, pozostaje wycznie

dla Kanoników i ojiata, e nawet msze w. Jezuici odprawia bd
G2'
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w domowej kaplicy, i tylko na wyrane zaproszenie opata lub Ka-

noników, wejd do kocioa. Uspokojeni w ten sposób Kanonicy,

zaniechali oporu, tembardziej, e przypomnieli sobie, i Jezuita Mi-

cha Leniewski przez szereg lat uczy ich filozofii, wród nich

umar, oni za pomnik mu postawih.

Kontrakt dzierawny stan w maju, partyom prywatnym wy-

powiedziano 3 miesice naprzód mieszkanie, cz wyniosa si

w sierpniu, cz dopiero w Ustopadzie. Przysany od prowincyaa

O. Peterek z dwoma brami, oczyci, uporzdkowa, umeblowa
nader skromnie dom; ksieni stanitecka Baryszewska z zakonni-

cami dostarczya pocieh i biehzny; z Starejwsi przywieziono bi-

bliotek teologiczn, t, która ocalaa z kolegium niegdy sdeckiego;

superiorowie Lwowa i acuta, rektorowie Starejwsi i Tarnopola,

ofiarowaU kilka kielichów i aparatów kocielnych dla dwóch do-

mowych kaplic, przerobionych z pokoi, w pierwszej poowie pa-

dziernika zjeda si poczh Jezuici; d. 18 padziernika 1867 r.

otwarto »Seminaryum krakowskie*, odrazu osób 41. Reldorowa

sam prowincya, który kury prowincyalsk ze Lw^owa tu przeniós;

wyrcza go czas jaki vice-rektor Wacaw Titz; ministrem by 0.

Peterek, spowiednikiem O. Bawarowski, profesorami teologii O. Ber-

nard Nientimp z prowincyi niemieckiej i O. Iwon Gzeowski, histo-

ryi kocielnej O. Schicktan; profesorami filozofii O. Kamil Tedeschi

z prowincyi weneckiej i O. Titz; matematyki i fizyki O. Sozaski;

suchaczów teologii 13, filozofii 14, braci 4^).

Ubogo i arcyniewygodnie byo w tym domu, gównie dla s-
siedztwa z niechlujnym a krzykliwym proletaryatem i ydostwem,

pomimo to wykady szy swym torem, przerywane od czasu do

czasu wycieczkami do Tyca, Kalwaryi, Bielan, Ska panieskich,

a corocznie w maju, do Kamienia, majtku Kanoników Boego
Ciaa, gdzie w kocióku odprawiano ma misy ludow. Na cze
zacnych osób urzdzano uczone akademie. Pierwsz, na cze opata

Sotwiskiego, w dzie jego imienin w. Stanisawa Kostki. Wier-

szem i proz wielbiono go, jako prawdziwego dobrodzieja i dzi-

kowano. To znów 6 stycznia 1868 r. grano na cze prowincyaa
solenizanta, acisk tragedy » Nawrócenie Rekareda króla Wizy-
gotów*. Wnet po otwarciu domu w niedziel o 8 rano przyjecha

») Hist. Gol. Graco V. 1867—1868. — Catalogi breves.



971

dorok biskup Gaecki, odprawi w kaplicy domowej msz w.,

podczas której piewali klerycy, po niadaniu zaproszony do sali

wykadowej, chciano go powita wierszami w rónych jzykach, ale nie

raczy sucha; » podajcie to na pimie*, zawoa odchodzc. Na
szczcie wiersze one ju byy napisane, wic mu je zaraz wr-
czono. Jeszcze dwa razy w podobny sposób odwiedzi Jezuitów, by
dla nich askaw i po swojemu uprzejmy.

W lipcu 1868 r., wraca ze Lwowa z obchodu kanonizacyi

w. Jozafata w ruskiej archikatedrze w. Jerzego (Jura), nuncyusz

wiedeski Falcinelli. Zatrzyma si w Krakowie. Opat Sotwiski
zaprosi go 26 t. m. na zwiedzenie kocioa Boego Ciaa. Przyj-

mowali go z Kanonikami Jezuici, i zaprosili na wieczorn akade-

mi, na któr te przyby w towarzystwie goci, jak: biskupi Ga-

ecki i Wojtarowicz, ksi Jerzy Lubomirski, hr. Adam Potocki,

hr. Leon Rzewuski, kilku kanoników grem. i wielu ksiy i zakon-

ników. W 6 jzykach czytali i deklamowali klerycy wiersze i mowy
na temat Stolicy w. i Kocioa, przeplatajc je piewem. Nuncyusz

by rad z przyjcia. Pierwszy to raz po kasacie. Jezuici zetknli

si z panami i ksimi krakowskimi.

Z ludem i mieszczastwem spotkali si pierwej w konfesyo-

nale i na ambonie w wielu kocioach krakowskich. Midzy Kanoni-

kami lateran. by chwilowo ks. Bogatko z Woynia, sekretarz nie-

gdy uckiego biskupa Cieciszowskiego, gorliwy i roztropny admi-

nistrator parafii Boego Ciaa, a Jezuitom z dawna yczliwy. On
tedy zaprosi ich do suchania spowiedzi i do czstych kaza w ko-

ciele Boego Ciaa, opat za celebrujc w uroczystoci wiksze,

bra ich do asysty. Niebawem koció Boego Ciaa sta si wielk

penitencyary; z okolicy, nawet z gór tatrzaskich, ciga si lud

do spowiedzi. Na kazania, które mówili ksia i klerycy teolodzy

w^ niedziel i wita i przez cay maj, przychodzia ludno Pod-

górza, olbrzymi koció zapenia si szczelnie.

Raz po raz krakow.scy prob-jszczowie zapraszali ich to z sum
to z kazaniem, katecheci za do suchania spowiedzi studentów.

W kociele Panny Maryi przyjli na siebie homili dla sug' kadej

niedzieli i wita o 5V^ rano. W teje wityni, na yczenie jej

administratora kanonika Henryka Matzkego, dali 00. Kamieski,

Praszaowicz, Peterek, Czeowski od 4— 12 listopada 1867 roku

pierwsz wielk misy dla wszystkich stanów. Dnia pierwszego mi-



972

syi i ostatniego witynia bya przepenion, w dnie inne, dla soty

i pewnej jeszcze obojtnoci czy nieufnoci Krakowian, mniej pena,

ale owoce misyi nadzwyczajne w l^onfesyonale si okazay. Urado-

wany tern ks. Matzke, prosi prowincyaa, aby jednego Ojca da na

staego spowiednika w kociele maryackim, co te otrzyma. Uro-

czyste Te Deiim i osadzenie krzya misyjnego od poudniowej

strony kocioa, zakoczyo misy.

Zakony, nawet eskie, trzymay si zdaa, tylko siostry Fe-

licyanki i Matki Miosierdzia, te odrazu prosiy o pomoc duchown
i rekolekcye.

Przykroci powaniejszej w tym pierwszym roku Jezuici kra-

kowscy nie doznali adnej, bo przecie nie mona nazwa przy-

kroci, gdy idcycli ulic ksiy lub kleryków napastnli akade-

micy. I to im nie uszo bezkarnie, bo przekupki krakowskie, synne

z wymowy, uczciwe zreszt kobiety, zaraz im jy prawi kazanie,

i umilkli albo uchodzili co prdzej.

Z tem wszystkiem prowincya pragn wyprowadzi swoich

z ydowskiej dzielnicy z Kazimierza, i naby dom wasny. Wysta-

wiono wanie na sprzeda dawny klasztor w. Agnieszki i ucyi
PP. Bernardynek z 3 domami i ogrodem na Stradomiu, take

wród ydów. Ta okoUczno odstraszya prowincyaa od kupna,

bo ju przedugodne punkta spisano. Take obzowski niegdy pa-

ac królewski, teraz szkoa wojskowa, któr dokdind przenie

miano, by do nabycia za 40.000 zr. Dowiedziawszy si o tem re-

ktor tarnopolski Kamieski, nalega na prowincyaa, aby obzów
kupi. On chcia konwikt szlachecki tam otworzy i ju program

jego ukada, gdy prowincya nie majc tej sumy, a nie chcc pro-

wincyi zaduy, odstpi od kupna. Zato na przedmieciu Wesoa,

realno przy ul. Kopernika pod 1. 26, zwana powszechnie paacy-

kiem angielskim, bo za czasów wolnego miasta konsul angielski tu

mieszka, podobno przez jaki czas i loa masoska swe prace tu

odbywaa, przypada prowincyaowi do gustu.

W trzechmorgowym parku i ogrodzie owocowo-jarzynowym,

sta zdezelowany paacyk pitrowy, poniej ku ulicy, trzy domy
parterowe. Na razie trzeba byo zapaci 16.000 zr., które ofiaro-

wa O. Wójcikowski z swej ojcowizny, wioski Wysowej w górach

nad rzek Rop, sprzedanej za mao co wysz kwot. Póniej wy-

paci naleao 10.000 zr. tytuem dugów na realnoci cicych.
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W czerwcu 1868 r. stan midzy Piotrem Józefem Szyrynem a Je-

zuitami kontrakt kupna i zaraz zabrano si do odnowy i przero-

bienia paacyku na dom zakonny o 22 celaci, a w miar jak si

dawni mieszkacy usuwali, zajmowano trzy one domy. Dnia 10 pa-

dziernika 1868 r. otwarto » kolegium krakowskie*, pierwszym jego

rektorem zamianowany O. Baworowski; osób 33, bo studyum filo-

zoficzne przeniesiono t. r. do wykoczonego ju kolegium w re-
mie, pozosta tylko fakultet teologiczny. Przez wdziczno dla opata

Sotwiskiego, Jezuici z Wesoej pomagali pracy w kociele Boego
Ciaa celebr, czstemi kazaniami, suchaniem spowiedzi i asyst

w wiksze wita.

Nastpnego roku przerobiono dom parterowy wzdu ulicy

Kopernika na kocióek Serca Jezusowego do wysoki, z sklepie-

niem drewnianem, który dotd istnieje, ustpi ma jednak miejsca

nowej okazalszej wityni. Tu wic rozpoczto zwyke kapaskie

prace i naboestwa, na które wiele osób nawet z ródmiecia

przybywa, a nadto zatrzymano homilie w kociele Panny Maryi

i jeden konfesyona, i przyjto 1868 roku na yczenie biskupa Ga-

eckiego, niemieckie kazania, sumy i jeden konfesyona w kociele

w. Barbary. W parafialnym kociele w. Mikoaja, na yczenie

proboszcza, profesora uniwersytetu Drodziewicza, mówili kazania

postne i katechizowali. Inni take ksia proboszczowie zapraszali

coraz czciej z kazaniami, a katecheci z spowiedzi. Dla zakonnic

rónych regu naznaczy biskup Gaecki Jezuitów, jako spowiedni-

ków nadzwyczajnych. Tak wic w cigu dwóch lat niespena, Je-

zuici stali si obywatelami miasta Krakowa i dziao si im dobrze.

A tu nieprzewidziana burza.

§. 105. Niepokoje i przeciwnoci. — Prace Jezuitów kra-

kowskich. — Waniejsze wypadki. 1868—1882.

Mieszczaskie ministeryum w Wiedniu, z kanclerzem hr. Beu-

stem na czele, zainaugurowao 1867 r. »now er«, ale kosztem

> ukrócenia* przewagi Kocioa. Miano ochot uderzy najprzód na

klasztory i pod pozorem, e s przyczyn zakócenia publicznego
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porzdku, znie je. Otó w plan tej kombinacyi wchodzia gona
burda krakowska z powodu Karmelitanki Barbary Ubryk ^).

Ju ona od 23 lipca 1869 r. zostawaa pod opiek lekarzy

w szpitalu w. Ducha, gdy przybyH wieo do Krakowa nieznani

modzi ludzie z Wiednia, rozwinli agitacy gównie midzy mo-
dzie akademick i klas robotnicz, upajajc t ostatni po szyn-

kach i kadc w uszy, e barbarzyski czyn »furyi, nie zakonnic «,

pomszczony by musi zburzeniem klasztoru, a nietylko tego je-

*) Zakonnica ta, po 6 latach przykadnego ycia w klasztorze PP. Kar-

melitanek na Wesoej, lubiona od wszystkich, popada 1845 r., majc lat 27,

w chorob umysow i sza, który si objawia nieprzyzwoici w sowach i ca-

lem zachowaniu si. Zakonnice wzyway lekarzy, zapytyway jeneraa swego
Noela, czy nie naleaoby chor odda do domu obkanych. Odpowiedziano

»nie«, bo to przeciwne regule, StoHca w. dyspenzy nie da, zreszt narobioby

to zgorszenia. Wic trzymay j w celi okratowanej (karcer) na 1-ym pitrze

pod zamkniciem i z zamurowanem oknem, aby chora nie moga w niem sta-

wa i nieprzyzwoicie wykrzykiwa. Odzienie dara i niszczya, nie pozwoha
zmieni pocieh, bielizny, sowem nic dla ochdóstwa koo siebie zrobi. Krzyki

jej i piewy nieprzyzwoite rozlegay si po ogrodzie, w korytarzach, z niezmiern

przykroci zakonnic.

Trwao to lata, gdy 21 hpca 1869 roku sd karny w Krakowie otrzyma

bezimienne doniesienie, datowane d. 20 lipca, e » Barbara Ubryk w klasztorze

Karmelitanek bosych na Wesoej od lat przeszo 20 w sposób okrutny pod

zamkniciem si znajduje*. Komisya sdowa (sdzia Gebhard z pisarzem i pra-

at Spithal) stwierdzili na miejscu prawd doniesienia. Przyby i biskup Gaecki,

zgromi zakonnice, woajc: »to furye, nie zakonnice«, które to sowa w lot

rozniosy si po miecie i przyczyniy si wiele do wzburzenia umysów; dwom
zakonnicom kaza dniem i noc czuwa przed drzwiami nad obkan, w jakim

celu, trudno odgadn.
Dnia 23 lipca z rozkazu sdu obkan przewieziono do szpitala w. Du-

cha, a 25 t. m. uwiziono trzy zakonnice, które w cigu ostatnich lat 20 byy
przeoonemi, t. j. Mary Wyk, córk kasztelana Wyka, znanego poety i au-

tora, przeoon aktualn, Teres Kozierkiewiczówn i Mary Josaph jej poprze-

dniczki i odstawiono do kryminau, gdzie podczas ledztwa obchodzono si
z niemi surowo, nie pozwalajc nawet rodzinie odwiedzi lub ulg przynie
swej krewnej. Prokurator oskara wszystkie 3 o zbrodni publicznego gwatu,

sd jednak, przyznajc sam fakt gwatu, nie móg si dopatrze ani zej woh,
ani podstpu, ani wiadomoci zbrodni i zaniecha sprawy. Nadprokurator wniós
rekurs, ale sd wyszy krajowy rekurs ów odrzuci 25 listopada 1869 r., i trzy

uwizione zakonnice po 4-miesicznem wizieniu odzyskay wolno. (Wyrok
sdu krajowego w sprawie WW. Panien Karmelitanek bosych na Wesoej doty-

czcy Barbary Ubrykównej. Odpis dosowny. Archiv. Prov, Galie).
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dnego, ale wszystkich, bo wszystkie s siedzib fanatyzmu, ciemnoty

i barbarzystwa.

Ju 24 lipca kolo pónocy, tum próbowa dosta si do kla-

sztoru Karmelitanek, rozegnaa go policya, skoczyo si na wybi-

ciu okien w mieszkaniu kapelana. Po drodze wytuczono kilka szyb

w kolegium jezuickiem, i umawiano si na dzielniejszy atak na

jutro. Jako przez cay 25 lipca, schadzki, konszachty, hbacye po

szynkach, zmowy.

Prowincyaa Szczepkowskiego, gdy z klerykami przechadza

si wieczorem dnia tego po ogrodzie, przestrzeg kto z miasta, e
niesforny tum uderzy na kolegium. »Wyjd przeciwko nim, odpar,

to si ucisz«, mia bowiem zapewnienie, e wojsko stoi w pogo-

towiu. Stao si inaczej. Policya nic nie robia, aby zbieraniu si

tumów przeszkodzi, klasztor tylko Karmelitanek otoczya dla

bezpieczestwa wojskiem. Pónym wieczorem, niesforne kupy z aka-

demikami na czele, zwaliy si pod klasztor Karmelitanek. Odparte

przez wojsko, zwróciy si na poblizkie kolegium; cz rzuca ka-

mienie na dachy i do okien, cz wywala bram do ogrodu, inni

tymczasem, wyamawszy furt, wpadli do najbliszego pokoju re-

ktora Baworowskiego i daleje 74-letniego starca bi laskami z oo-

wian gak po gowie. Starzec zasania si rk, wic mu j sro-

dze potukli, nareszcie ugodzony silnie w gow, zala si krwi
i zbryzga podog. To przerazio witokradzców; »byli to, jak

sam staruszek opowiada, pikni panowie w cylindrach, z bokobro-

dami, stojcymi konierzykami*, a wic rzecz jasna, przewódcy roz-

ruchu. Tymczasem do ogrodu przez wyaman bram cisn si

tum; wstrzymywali go znów » pikni panowie w cylindrach z la-

skami*, bo wyszed naprzeciw nim prowincya z klerykami teolo-

gami, St. Zaleskim, Moraw^skim, Rubonem, Stojkiem i kilku brami,

reszta szukaa schronienia w ssiednim browarze Kleina i na

dwo/cu kolejowym. Oni go prosili, aby si usun ze sw^ymi, »bo

to drani lud«, upewniajc, e ani ogród, ani wieo odnowiony

paacyk nic nie ucierpi. Ale ju wchodzi poczo wojsko, i ku-

jc bagnetami, spdza z ogrodowego muru gawied uliczn. Spro-

wadzi je suchacz teologii podówczas, Stanisaw Stojaowski, prze-

biwszy si przez tumy na odwach.

Skrwawionego rektora opatrzyli na razie, teolog Zaski i brat

Boro, kadc zimne kompresy na gow i rk, na której ból najbar-



976

dziej narzeka starzec. Wnet nadszed lekarz miejski, yd Rappa-

port, stwierdzi, e nic niema gronego i poleciwszy zimne okady,

odszed. Rektora przeprowadzono do infermeryi i pielgnowano.

Nazajutrz odbiera wizyty kondolencyjne od zacnych osób, a trze-

ciego dnia odwiedzi go namiestnik Gouchowski, onaty jak wiemy,

z jego bratanic.

Szkody poczynione w domu, obliczono na 200 zr., które za-

paci chcia magistrat. Rektor nie przyj, prosi, aby oddano ubo-

gim miasta. Swywolne kupy puciy si na burzenie innych klaszto-

rów, tu i owdzie odegnaa je czelad domowa. Wojsko jakby dla

artu, idc zwolna za niemi, nadchodzio, gdy ju wyrzdziy psot.

Trwa ten goniony taniec prawie do witu. Nikt z onych burzy-

cieli, nikt »z piknych panów w cyUndrach« nie zosta oddany pod

sd. Dowód to oczywisty, e burda bya zamówiona z Wiednia,

a suy miaa za dowód, e klasztory jtrzc ludno, zakócaj

spokój publiczny, i dlatego je znie naley. Fortel si nie uda.

W kolegium jednak przez 10 jeszcze nocy czuway patrole woj-

skowe. Uciszyo si wreszcie, ale nie na dugo.

Dogmat nieomylnoci papiezkiej, krytykowany przez pras wie-

desk i liberaln polsk, nie podoba si wielom. Na ich czele sta-

n profesor uniwersytetu dr. Gilewski, dobrego serca czowiek, ale

przewróconej niedowiarek gowy. Dla niego apostata ks. DoeUnger

by bohaterem, wystosowa do niego adres podpisany przez wielu

akademików^, zwaszcza medyków, a nie do tego, urzdzi razem

z nimi na cze jego 8 maja 1871 r. pochód z pochodniami. Po-

chód si skoczy, » chodmy do kochanych Jezuitów*, zawoao
kilka gosów. Tych Jezuitów, równie jak ks. Gohana, którzy w obro-

nie dogmatu nieomylnoci, na ambonie miao wystpowali, wyszy-

dza Gilewski przed studentami i jtrzy przeciw nim. Wic te oni

do Jezuitów si wybrali, pierw jednak wysaU na zwiady zapaco-

nych kilku robotników, tych przychwyci patrol policyjny. Próbo-

wali nazajutrz o 9 wieczorem uderzy na kolegium z znacznym

tumem i ju okna tuc poczli. Przywitah ich onierze policyjni

w kolegium ukryci, i pazujc paaszami rozegnali.

Wnet potem 15 czerwca umar dr. Gilewski jak y, bez sa-

kramentów. Odmówiono mu i susznie pogrzebu kocielnego, zato

tern okazalszy urzdzia mu pogrzeb akademicka modzie, tumy
ciekawych przyczyy si do niej. Ale ta odmowa kocielnego po-
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grzebu rozsierdzia akademików przeciw ksiom wogóle, przeciw

Jezuitom i ks. Golianowi w szczególe. Najli 8 tgich drabów, któ-

rzy o 1 w nocy wród wrzasku: »jeden wyklty, niech i my b-
dziemy wyklci, ale Jezuitom nie darujemy, oni sprawcami kl-

twy «, rozbija poczU bramk kolegium. Nadbiega policya i po-

chwycia 4, reszta ucieczk si ratowaa.

Ks. Golian, administrator podówczas parafii w. Floryana,

miewa w swym kociele gorliwe kazania i nie oszczdza akade-

mików, zwaszcza za ów bezwyznaniowy pogrzeb Gilewskiego. Oni

uradzili zebra si na cmentarzu kocielnym z laskami i gdy po

kazaniu przez zakrysty wraca bdzie kaznodzieja do mieszkania,

obi go nielitociwie. Zwietrzyli to mularze kleparscy, którzy równie

jak inni uczciwi rzemielnicy, oburzeni swywol akademików, bro-

ni byli gotowi ksiy. Wic gromad weszli na cmentarz z du-

giemi mularskiemi szczotkami i z okrzykiem »damy my wam Go-

honka« rzucili si na akademików i poturbowali srodze. Odtd
i ks. Golian i Jezuici mieli spokój od akademików. Zreszt prze-

ladowanie Jezuitów w Niemczech, mowy w ich obronie powie-

dziane przez posów^ polskich i z partyi centrum w Berlinie, po-

wtórzone w Czasie, przychyliy opini Krakowian na ich stron.

Jezuici po wielkich feryach wrócili do swoich nauk i prac ka-

paskich. Chcc da próbk rozwoju teologicznych nauk uczonej

publicznoci Krakowa, a wznieci dawn tradycy zakonu, poleci

prowincya O. Maryanowi Morawskiemu, aby zamiast ostatniego

egzaminu z teologii i filozofii odprawi t. z. akt publiczny w ko-

ciele Serca Jezusowego 20 listopada 1871 r. wobec zaproszonych

goci, biskupa, profesorów uniwersytetu, kleru i zakonów. Zaga-

dnie (theses) 80 z traktatów o religii, Kociele, papieu, tradycyi

i Pimie w., wystawionych byo do tej publicznej dysputy. Opo-

nowali ks. Golian, jeden Dominikanin, jeden profesor uniwersytetu,

i sam biskup; dzielnie dowodzi swego, zbija zarzuty O. Moraw-

ski, który niebawem wsawi si talentem i nauk. Zachcony tem

opat Sotwiski, prosi, aby jego klerycy na prelekcye teologiczne

w kolegium uczszczali, na co chtnie przyzwoli prowincya

Kautny.

W kocióku zaprowadzono 1872 r. 40-godzinne naboestwo.

O. Stojaowski zaoy t. r. apostolstwo Serca Jezusowego i by
pierwszym jego dyrektorem na ca Polsk. Zastpi go 1873 r.
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O. Mycielski, on za 1875 r. dla braku zakonnego posuszestwa,

uwolniony od lubów i wydalony, rozpocz we Lwowie jako ksidz

wiecki tyle gon agitacy polityczno-ludow.

Namiestnik Gouchowski jeszcze na dwa zawody odwiedzi

O. Baworowskiego, który 10 stycznia 1872 roku rektorstwo odda

w rce 0. Praszaowicza. Na otwarcie walnej sesyi akademii umie-

jtnoci 6 maja 1873 r. przyby ze Lwowa, mianowany jej prote-

ktorem, arcyksi Karol Ludwik, brat cesarski, zoy mu wizyt

rektor z dwoma Ojcami, przyjty najuprzejmiej.

W tym czasie rada pastwa w. Wiedniu, kujc ustawy anti-

kocielne, domagaa si ograniczenia praw zakonów i wypdzenia

Jezuitów. Opar si temu cesarz i ustawy nie zatwierdzi. Zanim to

nastpio, rektor Praszaowicz przepisa wasno kolegium na

osob prywatn, aby na wypadek rozproszenia zakonu, przypa
fiskusowi nie moga.

Dnia 18 lutego 1876 r. witao kolegium dostojnego wyznawc
wiary kardynaa Ledóchowskiego, który wieo wizienie w Ostro-

wie opuci, piknym polskim wierszem, opiewajcym jego walki

i cierpienia i tryumf moralny nad rzdem pruskim i Bismarkiem.

Kardyna odwiedzi dnia tego kilka domów, ale najduej zabawi

u Jezuitów^, jak zauwayy dzienniki. Wspaniae przyjcie jakiego

dozna w Krakowie, gniewao Bismarka, gniew swój oznajmi Wie-

dniowi, i o dziwo, nadszed rozkaz, aby kardyna zaniecha proje-

ktowanej podróy do Lwowa, dokd go arcybiskup Wierzchlejski

i miasto zapraszali i co prdzej opuci Galicy, a take w innych

miastach Austryi nie bawi dugo. Uda si wic do Rzymu i tam

zamieszka jako prefekt kongregacyi Propagandy wiary, a do

mierci 22 lipca 1902 r. Serce jego w Gnienie w katedrze t. r.

pogrzebane.

Przejeda przez Kraków, zdajc do Starejwsi na korona-

cy Matki Boskiej, nuncyusz wiedeski, Ludwik Jacobini. Jezuici

powitali go razem z klerem na dworcu kolei, potem 2 wrzenia

1877 roku zaprosili do kolegium, uczcili pikn, wosk mow, nu

któr zaraz odpowiedzia nuncyusz, wysawiajc zasugi zakonu

w Kociele Boym, wspomnia przytem, e studya teologiczne ko-
czy w kolegium rzymskiem i sam osobicie ma im wiele do za-

wdziczenia. Nastpiy deklamacye, piewy i skromny podwieczo-
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rek. Nuncyuszowi towarzyszy jako przewodnik po Krakowie ksi
Wadysaw Czartoryski.

W odnowionym kocióku odprawiono 1878 r. dwa aobne
naboestwa. Jedno za dusz . p. ks. Jana Komiana, zmarego

nagle w Wenecyi 1877 r„ który w^ lataci 1852— 1856, jeszcze jako

obywatel szlachcic, dopomóg wiele do ustalenia si Jezuitów w Ksi-

stwie poznaskiem, dawa sam i zbiera jamuny u szlachty na

dom remski, potem jako ksidz i kanonik poznaski w wielkiem

bdc powaaniu u arcybiskupa Ledóchowskiego, suy im rad
i opiek. Celebrowa wyznawca wiary, biskup sufragan poznaski

Jan Janiszewski w^ asycie ksiy archidyecezyi poznaskiej, szuka-

jcych w Krakowie schronienia; cnoty i zasugi zmarego gosi

z ambony prowincya Mycielski. Drugie egzekwie przy w^spaniaym

katafalku, odprawi 19 lutego t. r. tene biskup Janiszewski w asy-

cie kleru i caego kolegium, za spokój duszy Ojca witego
Piusa IX.

Dnia 23 kw^ietnia 1878 r. rozpoczto z woli prowincyaa bra
fundamenta pod budow pierwszej poowy nowego dwupitrowego

kolegium, wedug planu budowniczego uszczkiewicza i pod jego

kierunkiem. Rektor Horzak powici 6 czerwca kamie wgielny,

a ju z kocem sierpnia nastpnego roku 1879, dom zamieszkany,

widny, wielki i wygodny, korytarzykiem poczony z dawnym pa-

acem. Dnia 11 listopada t. r. powici dom uroczycie biskup Ja-

niszewski. W oprónionych domkach umieszczono tymczasem admi-

nistracy wydawnictw Apostolstwa Serca Jezusowego, którego ksi-

eczki zwane pospohcie >intencye«, bito co miesic w 95.000

egzemplarzy; wydawano nadto inne pobone dzieka, a kade w ty-

sicach egzemplarzy.

Z powodu 800-letniego jubileuszu w. Stanisawa bisk. i mcz.

w maju 1879 r., Jezuici odprawili 10 dniow misy w kociele 00.

Paulinów na Skace. Przybyli na jubileusz hczni pielgrzymi z Szl-

ska i Ksistwa poznaskiego z pod remu; tych rektor Horzak

umieci i podejmowa w kolegium.

Nareszcie 1879 roku Kraków doczeka si wasnego biskupa

w osobie Albina Dunajewskiego, winia stanu 1846—1848 roku,

sekretarza hr. Adama Potockiego, kapelana potem przez lat 16

PP. Wizytek krakowskich, administratora parafii w. Szczepana,

Jezuitom yczliwego. Wywici im zaraz kilku kleryków w ich
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kocióku, z biskupem Janiszewskim by na obiedzie, podczas któ-

rego przemawia dwukrotnie, zaclicajc do mioci zakonu, ale

i kleru wieckiego. Prosi te prowincyaa Mycielskiego, aby dostar-

czy misyonarzy na 7 wielkich misyi w^ dyecezyi jego. W lat kilka

póniej 1881 roku, pragnc zaradzi niedostatkom studii domestici

w licznych klasztorach Krakowa, umyli wszystkich modych za-

konników posya na studya teologiczne do kolegium, a gdy si

zgodzili na to prowincyaowie zakonów, uda si z tem do pro-

wincyaa podówczas Jackowskiego. Ten nie tai, e jest to pewna

ofiara ze strony Jezuitów, gdy dla onych modych zakonników,

urzdzi trzeba przygotowawczy kurs filozofii i da im osobnego

profesora, inaczej nie mogliby korzysta z wykadów teologii we-

dug metody scholastycznej, e jednak t ofiar chtnie i gratis dla

dobra zakonów i dyecezyi poniesie, ale jeden postawi warunek.

»Jaki?« zapyta biskup. »0to, eby przed rozpoczciem szkolnego

roku, ci modzi rónych regu zakonnicy, odprawiU 8-dniowe reko-

lekcye pod kierunkiem jednego z Jezuitów «. Zgodzi si najchtniej

biskup i ju tego roku w sierpniu, w klasztorze franciszkaskim

34 zakonników rónych regu odprawio rekolekcye, którym prze-

wodniczy O. Stan. Zaski. Kilku z nich wnet wystpio, reszta

uczszczaa pilnie na studya do Jezuitów, bywao ich 30 i wicej.

Take w latach 1881— 1894, bUzko 40 Jezuitów teologów z pro-

wincyi weneckiej, w latach 1888-1897 Bazylianów 13, midzy

nimi dzisiejszy ich prowincya Filas i metropolita Rusi Szeptycki,

uczszczao na studya teologiczne w kolegium krakowskiem. Oprócz

nauki, nabywaU przez styczno z Jezuitami ducha zakonnoci,

a niektórzy ukoczywszy chlubnie wielki kurs teologii, zostali pro-

fesorami w swoim zakonie. Z tych to jezuickich uczniów prowin-

cya franciszkaski wybra profesorów, wypolerowawszy ich jeszcze

nieco w Rzymie, dla wasnego studium domesticum we Lwowie,

uczynili to samo 00. Bernardyni, Kapucyni i inni, tak, e po 10

latach, nie potrzebowali ju szuka nauki u Jezuitów. Ci za da-

wali rekolekcye zakonom, nietylko eskim wszystkim, ale i niektó-

rym mzkim jak: Cystersom w Mogile, Kanonikom u Boego Ciaa,

Kameduom na Bielanach (po wosku i po polsku), Bernardynom.

Rozjedali si te na wszystkie strony Szlska i zachodniej

Galicyi z rekolekcyami dla kleru i zakonnic, a nieco póniej dla

inteligencyi. O. Jackowski w czasie krótkiego rektorstwa, próbowa
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w pocie 1881 r. urzdzi w kolegium krakowskiem klauzurowe

rekolekeye dla panów. Zaprosi kilkudziesiciu, przybyo 12; nie

robiono ju prób wicej. Zato z pruskiego Szlska podczas feryi

przyjedali gromadkami po 27, 42, ksia wieccy i pod vice-re-

ktorem Langerem odprawiali kilkodniowe rekolekeye.

§. 106. Misye katolickie i Przegld powszechny. — Wa-
niejsze wypadki. 1882—1905.

O. Mycielski i jako dyrektor i jako prowincya rozwin zna-

komicie w^ydawnictwo Apostolstwa Najsodszego Serca Jezusowego,

które zalecao si doborem treci i tanioci, nie odway si je-

dnak na zaoenie miesicznika p. t. Misye katoUche, tem mniej

naukowego czasopisma, jakie zagraniczni Jezuici oddawna wydaj.

Skada si brakiem si odpowiednich, któreby chyba od prac ka-

paskich odryw^a musia. miaego animuszu nastpca jego O.

Jackowski, odway si na jedno i drugie. Nerwu rzeczy, pienidzy

na zacztek, dostarczya kasa ksikowa t. j. dochód z dzie przez

00. Morawskiego i Zaleskiego poprzednio wydanych. Na redaktora

Misi/i ofiarowa si 0. Józef Houbowicz; pomagali mu 00. Za-

borski 1 Zaski oryginalnymi artykuami, on za z francuskich

i niemieckich Misyi^ robi tumaczenia lub wycigi zajmujce. Móg
to uczyni, bo celem Misyi nie tyle jest naukowo historyczno-

geograficzna, jak poznajomienie si z ruchem katolickim w pa-
stwach akatolickich, w Europie i w krajach zamorskich. A drugim

celem poda* katolikom lektur przyjemn, pouczajc i budujc,

zamiast lekkich nowelek, albo kamliwych na wyzy.sk obliczonych

opisów podróy. Pierwszy ilustrowany numer Misyi katolickich oka-

za si 15 stycznia 1882 r. i uzyska debit do Rosyi.

Geneza za Przegldu poicszechnego ta. Wydawa we Lwo-

wie od 1871 roku ks. Edward Podolski, wychodca z Króle-

stwa polskiego, wikaryusz katedralny, dwutygodnik Przegld lwow-

skie zasilany czasem pracami Jezuitów, zwaszcza O. St. Zaleskiego.

Pierwsze to w Galicyi pismo na wskro katolickie o polemicz'nem

ostrem zaciciu, i zasuga jego rzetelna. Zwalczao miele libera-

lizm religijny, przedewszystkiem za przeciwników nieomylnoci pa-

piea argumentami naukowymi, ale te ironi, sarkazmem, a nie-
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raz reprymend. Gdy sprawa nieomylnoci zesza z porzdku dzien-

nego i Leon XIII inaugurowa pokojow er, Pr.zegld Iwowsld stra-

ci podstaw bytu, wegetowa, wychodzi nieregularnie w 2 lub 3

arkuszach i mia niespena 300 prenumeratorów. al byo ks. Po-

dolskiemu zamkn pismo, które go tyle pracy a take i przykro-

ci kosztowao. Kilkakrotnie odzywa si z tem do Jezuitów, aby

redakcy Przegldu objli. Wic te w listopadzie 1883 r. prowin-

cya Jackowski zaprosi ks. Podolskiego do Krakowa, i uoy si
z nim, e Przegld lwowski oddaje Jezuitom, którzy pod nazw
Przegldu powszechnego raz w miesic wydawa go bd. Jako
1 stycznia 1884 r. ukaza si pierwszy numer tego miesicznika

pod redakcy 00. Maryana Morawskiego, Zaborskiego i Zaleskiego.

Poniewa celem miesicznika byo » wprowadzenie do wiata nau-

kowego poj, zapatrywa i zasad katolickich «, wic redaktorowie

staraU si wcign wieckich take wspópracowników, majcych
za sob rzetelne naukowe zasugi i sawi, skupi ich koo Prze-

gldu poioszechnego i razem z nimi nietylko wydawa pismo pra-

wdziwie naukowe, wszechstronne, a cile katolickie, ale powoli

stworzy grono pisarzy katolickich.

Myl t pochwyci i przeprowadzi O. Morawski, który a do

mierci 1901 r. redaktorem by Przegldu i stara si ni przej
modszych towarzyszy.

Z redaktorów Misyi, Przegldu i wydawnictw Intencyi apo-

stolstwa, utworzy si w kolegium krakowskiem, w osobnym pawi-

lonie dom pisarzy domus scriptorum, pod superiorem O. Marya-

nem Morawskim.

Wspomniany tylokrotnie ks. obos, mianowany sufraganem

przemyskim, chcia by konsekrowanym w kocióku na Wesoej.

Dokona konsekracyi 16 kwietnia 1882 r. biskup krakowski Duna-

jewski, w asystencyi biskupa Janiszewskiego i katedralnego infu-

ata ks. Scipiona, wobec Ucznego kleru i sekretarza nuncyatury

wiedeskiej, praata Ammoni, przyjaciela konsekranta. Do stou,

oprócz 17 dygnitarzy duchownych, zasiedli przedstawiciele wadz,

jak: delegat namiestnictwa hr. Kazimierz Badeni, komendant for-

tecy jenera Schaefer, burmistrz Weigel, wiceburmistrz Muczkowski,

dyrektor policyi Englisch; hrabiowie: Stanisaw i Jan Tarnowscy,

Szeptycki, Lasocki, Dbicki, Pawe Popiel i Antoni Popiel, marsza-

ek Pruszyski. Wdziczny »za doznane aski tyloletnie, a miano-
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wicie za przyjcie, którem go w Krakowie zaszczycili* Jezuici, zo-

bowiza si biskup obos skryptem 19 kwietnia do corocznej ja-

muny 200 zr. dla kolegium krakowskiego, »dopokd go Bóg przy

yciu zachowa« *).

Poniewa dawny jezuicki koció w. Barbary w ródmieciu,

oddany zosta 1874 r. w bezpatny zarzd Jezuitom i przy nim

otwarto rezydency, przeto gówne prace kapaskie tam przenie-

siono. Za rektorstwa 00. Praszaowicza i Horzaka nawizao kole-

gium liczne stosunki z miastem i wybitnymi domami: ksit Lu-

bomirskich i Lubeckich, hr. Wielopolskich, Popielów, Pruszyskich,

Dbickich i t. d., otó i te w rezydencyi w. Barbary gównie si

skupiy, tembardziej, e rektor (od 1881 r.) Langer, niemieckiej na-

rodowoci, prefekt studyów, profesor zarazem dogmatyki, udziela

si na zewntrz wiele nie móg. Kolegium za zostao przybytkiem

nauk teologicznych, których suchao 50—60: modych Jezuitów,

z weneckiej take prowincyi i rónej reguy zakonników. W ko-

cióku jednak suchano po dawnemu spowiedzi i odprawiano na-

boestwa i kazania, tylko przy mniejszym udziale ludu. Rozje-

dali si te jak dawniej na rekolekcye i misye po Galicyi i Szl-

sku, i dawali je w samym Krakowie, bo Jezuici w. Barbary nie

byli w stanie pracy podoa.
Dnia 30 padziernika 1882 r. odprawi ukoczony teolog O.

Rothenburger, publiczny akt z teologii i dysputowa najprzód na

temat niezalenoci Kocioa od pastwa w sprawach religijnych,

z ks. drem Ignacym Warmiskim z dyecezyi poznaskiej i Domi-

nikaninem profesorem filozofii u swoich, Józefem Wal. Potem ucie-

ra si z tgimi teologami, ks. Golianem i profesorem uniw. ks. dr.

Pawlickim w nader trudnej kwestyi de media scicntia dwina, o po-

godzeniu wszechwiedzy Boskiej z woln wol czowieka. Rektor

Langer i profesor I^raetzig, przyjw.szy na siebie rol Aryanów,

atakowali dogmat Trójcy w. i jedno Boskiej osoby a dwoisto
natur w Chrystusie Panu. Przysuchiwali si midzy innymi dyspu-

cie: biskup Janiszewski, jenera Zmartwychwstaców Semeneko,

rektor uniwersytetu ks. dr. Pelczar, infuat maryacki Bober, opat

Sotwiski, praat Matzke, Pawe Popiel, ksi Micha Radziwi.

*) Orygina skryptu w Archiv. Prov. Galie.

JEZUICI w rniscf. V. ^
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Do krakowskiego kolegium przysyano z innych domów cho-

rych ksiy i braci, aeby pod opiek uczonych lekarzy profeso-

rów, odzyskah zdrowie. Wiele ich umierao przewanie modo. Wic
za inicyatyw superiora w. Barbary Wójcikowskiego, a zgod re-

ktora Langera, wymurowano 1884 r. na cmentarzu krakowskim

obszerny grób wspólny, niestety juz prawie zapeniony.

Z powodu koronacyi askami synnego obrazu Matki Boskiej

00. Karmelitów na Piasku, 8 wrzenia 1883 r. przybyli do Kra-

kowa polscy i ruscy biskupi z Galicyi, zaproszeni przez O. Kacz-

kowskiego, przeora konwentu. Ormiaski arcybiskup Izak Isako-

w^icz, wikaryusz apostolskiej metropolii lwowskiej dr. Sylwester

Sembratowicz i ruski biskup przemyski Jan Stupnicki, zamieszkaU

w kolegium, podejmowani jak najgocinniej. Nazajutrz po korona-

cyi biskup Sembratowicz pontyfikowa w kocióku na Wesoej; po

obiedzie przez dwie bUzko godziny rozmawiajc z modzie za-

konn, przypomina dzieje studyów swoich w kolegium greckiem

i rzymskiem. Wnet potem odwiedzin Jezuitów arcybiskup warszaw-

ski Popiel, i wieo z wygnania powrócony z Wiatki biskup Adam

Krasiski ex- Pijar, m wielkiej nauki i zakonu przyjaciel. Póniej

arcybiskup Isakowicz pielgrzymujc do Rzymu, arcybiskup niegdy

warszawski Szczsny Feliski, a take nowy przemyski biskup ruski

dr. Peesz, gocih w kolegium.

W maju 1893 r. odda rewizyt kardynaowi Dunajewskiemu,

biskup wrocawski kardyna Kopp. Obydwaj przybyli do kolegium,

witano ich akademi, wrocawskiemu kardynaowi dzikowano za

opiek, jak ich osania przed pruskim rzdem, i bez wikszych

przykroci na Szlsku górnym pracowa mogh. Na wizyty dyece-

zyalne wozi z sob O. Wadysawa Dugockiego, który to, co bi-

skup po niemiecku od otarza do ludu powiedzia, z ambony go-

si po polsku.

Dnia 10 maja i r. odwiedzi kolegium jadc do Rzymu, ar-

cybiskup mohilewski z Petersburga, Szymon Kozowski, incognito

z obawy przed czujnem okiem pohcyi rosyjskiej.

W wrzeniu 1897 r. podejmowano ks. Wehingera, misyona-

rza trdowatych w Birmie, w Indyach; ebra dla swoich kalek.

Zblia si trzechsetletni jubileusz zaoenia przez ks. Piotra

Skarg arcybractwa miosierdzia. Konserwator staroytnoci pol-

skich i profesor uniwersytetu krakowskiego epkowski, odnowi
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z ofiary Elbiety z Grabowskich Gzosnowskiej *) i uporzdkowa
grób Skargi pod w. otarzem kocioa w. Piotra i opatrzy fun-

dusz, aby w kad rocznic mierci Skargi, 21 wrzenia, odprawio

si w tyme kociele aobne naboestwo. W tym za jubileuszo-

wym roku 1884 zaprosi na aobn celebr biskupa krakowskiego

Dunajewskiego i Jezuitów z obydwóch domów, mówic: » Skarga

was sprowadzi do w. Piotra, tylko wy pierwsi przyjdcie do

Skargi «. I przyszli, z prowincyaem Jackowskim na czele. Po mszy

w. biskup pontyfikalnie ubrany, zszed z nimi do grobu i u onej

trumienki z kociami Skargi, odpiewa Salue rcgina, a potem rzek

do nich: »da Bóg, e jakecie weszli ze mn do grobu Skargi, tak

przez Skarg wejdziecie do kocioa w. Piotra*. Na yczeniu si

skoczyo. Jezuitom postawiono tak twarde warunki, e ofiarowa-

nego kocioa w. Piotra przyj jenera Martin nie pozwoli, ale

co rok 27 wrzenia id si tam modli na grobie Skargi.

Z mierci ks. Zygmunta Goliana, proboszcza w Wieliczce,

1885 r. stracili Jezuici szczerego przyjaciela. Wic nietylko przy-

byli do Wieliczki ostatni odda mu przysug, ale w kociele w.
Barbary, odprawili okazae egzekwie z mow aobn O. Eberharda.

Umara te 1886 r. znaczna Jezuitów, zwaszcza podczas roz-

proszenia, dobrodziejka, z Wyków Tomkowiczowa; kondukt pro-

wadzi prowincya Jackowski z 30 Jezuitami.

Wnet potem zanieli do grobu nagle prawie zmarego Anto-

niego uszczkiewicza, budowniczego kolegium krakowskiego i kon-

wiktu chyrowskiego, nieukoczonego jeszcze.

Od roku 1887 kolegium krakowskie nosi nazw collrgium ma-

ximum. Có to znaczy ? Poniewa udzielane w niem nauki stano-

wi zupeny fakultet teologiczny, przeto jenera Anderledy pozwoli,

aeby nadawane w niem by mogy stopnie akademickie magistra

i doktora teologii, i dlatego to przywileju nadana mu nazwa wa-

ximiim. Jako O. Morawski, Bazylianin, dzi metropolita Szeptycki,

i kilku innych zakonników, otrzymao od jeneraa Jezuitów, na pod-

stawie studyów i egzaminów w krakowskiem kolegium zoonych,

akademicki stopie doktora teologii.

*) Córki Michaa Grabowskiego z Aleksandrówki na Ukrainie, naczelnika

owiaty w Królestwie polskicm za Wielopolskiej^o.

G3»
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Wydawnictwo Apostolstwa Serca Jezusowego takie przybrao

rozmiary, redakcye Przegldu powszechnego i Misyi katolirMch z bi-

bliotek i zbiorami swemi tak si rozwiny, e w kolegium wprost

brako miejsca. Wic prowincya Mycielski 1892 r. wybudowa na

miejscu parterowego domu, przytykajcego do kolegium, pitrowy

pawilon i umieci wydawnictwo na dole, redakcye na pitrze. Do-

kupi te dla powikszenia ogrodu i uwolnienia si od zbyt blizkiego

ssiedztwa, realno budowniczego Krzyanowskiego za 11.000 zr.*).

Rektor za ukasz aszczyk postawi w ogrodzie 4 altanki i urz-

dzi krgielni i zabra si do odnowienia i wymalowania ko-

cióka.

Przez szereg lat kolegium nie miao swej willi. Opat Sotwi-
ski zaprasza modzie zakonn do swego Kamienia nad Wis na

majówk; to znów 00. Kameduli ofiarowali oficyny swego klasztoru na

will podczas letnich wakacyi; potem podnajto dworek w Przego-

rzaach od dzierawcy yda; wkocu kupiono realno, dom z ogro-

dem od urzdnika na pensyi w tyche Przegorzaach, któr zao-

krglono nabyciem ssiedniego domostwa z gruntem. Rektor Lan-

ger, przy pomocy O. Andrzejczaka, rozszerzy znacznym kosztem

i upikszy will, zdoln pomieci 40 osób wygodnie. Przechadzki

w lasach bielaskich, kpiele w poblizkiej Wile, pikne widoki na

okolice Krakowa i zdrowe powietrze, umilaj pobyt chwilowym

mieszkacom wilh. Stale mieszka tam stró, którym przez pierwrze

lata by Pawe Szyszkowski, unita chemski, gospodarz w Szpakach

w gubernii siedleckiej. Sieczony rózgami on, ona i córki zato, e
prawosawia przyj si wzbrania; zniszczono jego mienie, wi-
ziono przez rok w Siedlcach, w^ygnano do Chersonu, skd po 4 la-

tach uszed i kry si czas jaki w wasnym domu, ale wytropiony

przez policy, schroni si do Galicyi i u Jezuitów krakow^skich

znalaz przytuek. Uwieczni pami jego i strasznych lat przela-

dowania unii, O. Maryan Morawski w Przegldn powszechnym *).

Ob.szerniej si zrobio w kolegium, gdy 1897 r. kury prowin-

cyalsk i redakcye Prz<gldu i Misyi przeniesiono do wieo na-

bytego od panien hr. Dzieduszyckich, domu przy uhcy Grodzkiej

') Roku 1869 realno ta bya do nabycia za 2.000 zr. Cena wydaa si

za wysok i nie kupiono.

*) Tom 39, str. 299. artyku: Opowiadania wyznawcy.
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1. 43, w którym take rezydencya w. Barbary znalaza pomiesz-

czenie.

Z pocztkiem XX-go wieku wydawa poczto raz w miesic

w 50.000 egzemplarzy » Gosy katolickie*, broszurki jednoarku-

szowe, treci religijno-socyalnej. W drugim ju artykule »0 wy-

borach*, prokuratorya dopatrzya si wystpku zakócenia spokoju

publicznego dlatego, e wykazano tam zgubny wpyw ydowstwa

na ludno wiejsk, i skonfiskowaa; sd jednak zniós konfiskat.

Ksieczki »Intencye miesiczne Apostolstwa modlitwy* i » Gosy ka-

tolickie*, w setkach tysicy co miesic midzy katolick ludno
w wszystkich dzielnicach Polski rozpowszechniane, nazwa susznie

mona nieustajc olbrzymi misy ludow. Jedn tak ksieczk
czyta lub sucha kilka i kilkanacie osób, zwaszcza podczas du-

gich wieczorów zimowych.

Na ruch anti- spoeczny, wywoany przez socyalistów w Kra-

kowie i indziej, zwróci uwag pierwszy O. Jan Badeni, wspópra-

cownik wtenczas Przegldu powszechnego^ i oceniwszy odrazu zgu-

bno ruchu, przestrzeg krewnych swoich, namiestnika Kazimierza

Badeniego i marszaka kraju Stanisawa Badeniego, aby stojc

u steru kraju, wczenie zapobiegli zemu. Nie wierzono mu, lekce-

waenie socyalizmu byo wtenczas powszechne, twierdzono, e
w kraju rolniczym jak Galicya, socyalizm gruntu nie znajdzie; po

niewczasie, gdy socyalizm zorganizowa si, znalaz sprytnego do-

wódc Daszyskiego i pobrata si z ydami i radykaln rusk

party dra Iwana Franka, przekonano si, e mody Jezuita mia
suszno. Przychodzi on na zebrania socyalistów w Krakowie

i Lwowie, przemawia na nich, oklaskiwano go czasem, czciej

wymiano; on zaczekawszy a si uciszyo, mówi dalej z humo-

rem, dowcipem a mdrze. Gdy przedwczenie umar. Daszyski na-

pisa mu w Naprzodzie wcale yczliwy nekrolog. Za O. Badeni

m

poszH do walki z socyalizmem inni Jezuici, zwaszcza 00. Czencz

i Sopuch, wcignli do niej wieckich ksiy, i prób. w. Mikoaja

ks. abaja, który caej akcyi da swoj firm *), wydawali tygodnik

Pochodnia^ Grzmot, ulotne pisemka i broszury i zorganizowali w kilku

punktach Krakowa i na przedmieciach, towarzystwo katolickich

robotników » Przyja*. Niestety, nie znaleli zrozumienia w kon-

*) Std socyalici przezywali przeciwników swoich ^abajanii*.
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serwatywnej partyi krakowskiej, wieccy ksia wnet si wycofali,

oprócz praata Henryka Skrzyskiego, który prawie a do mierci

1903 r. zajmowa si czynnie, nie szczdzc ofiar pieninych, ro-

botnikami, pozostali tylko Jezuici, zato te usyszeli z ust Daszy-

skiego na zjedzie delegatów si i kóek zawodowych w Przemylu

uznanie: e » jedynym powanym przeciwnikiem naszym (socyali-

stów) s Jezuici «. Jako 00. Ledóchowski i Sopuch, poczywszy
w^szystkie stowarzyszenia katoUckich robotników^ sojuszem, pooyli

przecie jak tam wylewowi socyalizmu, i nie móg hula tak

swobodnie. Hr. Kazimierz Badeni, zostawszy pierwszym ministrem

da krzykliwym socyalistom i ludowcom kury wyborcz V-t. So-

cyahstów krakowskich wspar 1900 r. proletaryat polski i ydow-
ski; ufni w liczb, okrzyknli kandydata robotników katolickich,

profesora Krotowskiego kreatur Jezuitów, odgraaH si i na nich

tumultem podobnym jak 1869 r. Na pogróce si skoczyo.

W kwietniu 1901 r. przyjmowano wileskiego biskupa Zwie-

rowicza, powracajcego z Rzymu » akademi « o cierpieniach kato-

hków pod rzdem rosyjskim, za któr z zami w oczach dziko-

wa biskup.

Zasuony koo kolegium opat Sotwiski obchodzi jubileusz

kapastwa. Wic 30 wrzenia 1901 r. zaproszono go z sekundy-

cyami do kocióka w asycie jego Kanoników i caego kolegium.

Wieczorem urzdzono » akademi*, w której wierszem i proz,

z w^dzicznoci ale i humorem przypomniano wszystko, co przez

lat z gór 30 dla krakowskich Jezuitów wiadczy.

W tyme czasie wskrzeszono prawdziw akademi z teolo-

gów, w myl instytutu zakonu, zoon. Wybieraj rektora i asy-

stentów i na zebraniach niedzielnych czytaj wasnej pracy roz-

prawy z dziedziny teologii, historyi kocielnej, egzegezy, które pod-

daj wzajemnej krytyce; zdaj relacy o wieo wyszych dzieach

z teje dziedziny, dekretach rónych kongregacyi rzymskich i t. p.

Oprócz teologów przystpili do tej akademii ci modzi Jezuici, któ-

rzy w uniwersytecie krakowskim uczszczaj na fakultet filozofi-

czny, spo.sobic si na profesorów do gimnazyum chyrowskiego.

W grudniu 1902 r. podejmowao kolegium przez kilka dni

zacnego sufragana pockiego biskupa Kosowskiego, wracajcego

z Abazyi; niestety ju 2 maja 1903 r. wiekiem i chorob znkany,

zszed pobonie z tego wiata.
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W maju przyby znowu do kolegium arcybiskup warszawski

Popiel, dla udzielenia wice kapaskich kuzynowi swemu O. Ro-

stworowskiemu. Liczne rodziny Popielów i Rostworowskich obecne

aktowi, podyy do Ruszczy na prymicye neomisty. Take metro-

polita Rusi, Szeptycki, jadc i wTacajc do Rzymu 1903 r., zaba-

wi dni kilka w kolegium.

Ju 1899 r. rektor Stopa rozebra kaza dawny paacyk, dla

staroci murów i wilgoci. Dopiero jednak w czerwcu 1903 r. z po-

lecenia prowincyaa Ledóchowskiego, zabra si rektor Boc do wy-

budowania drugiej poowy nowego (r. 1878) kolegium, i nietylko

j wykoczy, ale na caym gmachu wyprowadzi 3 pitro, tak, e
teraz 100 Jezuitów w kolegium mieszka moe. Rozszerzy przytem

kaplic domow, sal rekreacyjn ksiy, i sal biblioteczn, któ-

rej wysoko przez dwa pitra przechodzi. Mieszcz si w niej

dwie biblioteki, jedna domowa z teologicznych przewanie dzie,

druga »skryptorów« redakcyjna, z najrozmaitszej treci dzie, bro-

szur, czasopism zoona. Dla wskrzeszenia dawnej tradycyi, e
nowicyusze wicz si w pokorze i mioci bliniego, usugujc

chorym po szpitalach, zarzdzi prowincya Ledóchowski, eby co-

rocznie nowicyusze zamieszkali w krakowskiem kolegium i stamtd

przez miesic do szpitala Braci miosiernych dochodzc, od 7 rano

do 7 wieczór pielgnowali chorych. Pierwsza taka trójka zjechaa

ze Starej wsi w wrzeniu 1902 r.

Prawo banicyjne przeciw Jezuitom w Niemczech d. 4 lipca

1872 r. wydane, zniesione zostao dopiero 8 maja 1904 r., ale tylko

co do paragrafu 2, i Jezuitom poddanym pruskim, swobodny po-

byt w Niemczech dozwolony, pierwszy bowiem, zabraniajcy otwie-

ra domy i kolegia, pozosta w swej mocy. Maa std korzy dla

Jezuitów, przebywali oni i przedtem w Niemczech, jak to ksi
Bismark w parlamencie gosi, pracujc gdzie i ile si dao, ale po-

zbawieni staych siedzib, powanej, szerokiej dziaalnoci rozwin
nie mog.

Chorego profesora teologii moralnej w uniwersytecie krakow-

skim dra Trznadla, zastpi na dwa zawody, na yczenie kardynaa

Puzyny O. Kudasiewicz od 1900 r. przez kilka miesicy.

Jubileusz dogmatu Niepokalanego Poczcia N. M. P. 1904 r.

obchodzono nietylko w kocióku, ale i w kolegium odczytem O.

Urbana, wierszami i piewem.
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W sierpniu 1905 r. zapad arcybiskup mohilewski hr. Szem-

bek na mierteln niemoc w Porbie Zegoty, w domu brata swego

Józefa. Dysponowa go O. Czermiski, na pogrzeb przybyli rektor

Boc z kilku Ojcami.

Zreszt Jezuici kolegium krakowskiego, nawet ksia profeso-

rowie podczas feryi, pracuj nieprzerwanie na misyach w Galicyi,

Szlsku austryackim i pruskim, a take w Peszcie i w Bonii,

w Westfalii i Saksonii, w Danii, Szwecyi i Ameryce dla robotni-

ków wychodców polskich i w Afryce dla Murzynów. W Kalwaryi

zebrzydowskiej na gówne odpusty, a zwaszcza na koronacy Ma-

tki Boskiej i na trzechletni jubileusz fundacyi klasztoru 1902 roku,

pomagali w konfesyonale i na ambonie; w Krakowie samym, mó-

wih kazania prawie we wszystkich kocioach, dawali rekolekcye

zakonom, studentom, robotnikom i robotnicom, panom i sugom,

a take misye miejskie, zw^aszcza od 1895 r., albowiem nowy bi-

skup krak. Jan Puzyna, uwaajc misye za najskuteczniejszy ro-
dek przeciw agitacyom socyalistów i ludowców, urzdza je w Kra-

kowie i okolicy co rok po kilka. Monaby o tych ich pracach

napisa osobn ksik ^), niektóre szczegóy podaj Misye hatoUcJcie

i Boczniki rozlirsewiania wiary.

mier mehtociwa poczynia gste szczerby take midzy
mieszkacami kolegium krakowskiego. Umar pierwszy O. Józef

Irmer 1868 r. na suchoty, których si nabawi w Bzymie na stu-

dyach, przeznaczony by na mistrza nowicyuszów. Po nim poszo

do grobu 1873

—

1875 r. trzech kleryków: Jan oziski, Józef Szur-

ski, Longin Otwinowski, a dalej stary, cichy brat Jan Maciaek

t 1876 r. Tu take zasn równie wielkiej witobUwoci jak wie-

dzy i erudycyi starzec, rektor i superior, prowincya niegdy, O. Jó-

zef Brown f 1879 r. Tu misyonarz O. Jan Lachawiec na zgni
gorczk, któr z Indyi przywióz f 1881 r. W tyme roku zgas

na piersiow chorob O. Fryderyk Kolinek. W nastpnym roku

*) Hist. et Litt. annuae Collegii maximi Cracoviensis 1888— 1905.

Rektorowie krakowscy: O. Gaspar Szczepkowski, prowincya i vice-rektor

1867 r. — Wacaw Titz vice-rektor 1868 r. — Mikoaj Baworowski rektor od

10 wrzenia 1868—1872 r. Kamil Praszaowicz do 1876 r. — Alojzy Horzak
do 18b0 r. — Henryk Jackowski do 1881 r. — Antoni Langer vicerektor do
1883 r., rektor do 1893 r. — ukasz aszczyk do 1897 r. — Antoni Stopa do
1900 r. — Wodzimierz Ledóchowski do 1901 r. — Antoni Boc.
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dwaj klerycy, teolog Karol Langer i Wincenty Wclewski id
do grobu. Jeszcze nie porosy traw ich mogiy, umiera 3 kwietnia

1883 r. wielkich zdolnoci do nauk matematyczno-przyrodniczych,

mody ksidz Wadysaw Gierasiski, take na suchoty.

Wszyscy ci pochowani w zwyczajnych grobach na cmentarzu

krakow^skim. Do nowego wspólnego grobu 1884 roku przeniesiono

koci Karola Langera, przedtem jeszcze zoono zwoki architekta

grobu, kleryka Jana Weissa f 21 czerwca 1884 r. Odtd w cigu lat

20, przyj ten grób 31 mieszkaców, midzy nimi uczonych i za-

suonych w zakonie mów, jak: O. Rudolf Hoppe, profesor egze-

gezy f 3 kwietnia 1885 r. Nazajutrz umiera misyonarz O. Kon-

stanty Obmiski, obydwóch chowaj w drugi dzie Wielkanocy

wspólnym pogrzebem, na który wysypaa si poowa Krakowa. O.

Amand Kraetzig, profesor teologii moralnej i historyi kocielnej

t 1888 r.; O. Iwo Czeowski, towarzysz na misyach O. Antoniewi-

cza, kaznodzieja i profesor teologii moralnej f 1889 roku; O. Zdzi-

saw Bartkiewicz, wspópracownik Trzegldu^ w modym wieku na

suchoty gardlane f 1890 r.; O. Wilhelm Merkel, misyonarz szlski,

vice-prowincya f 1891 roku; O. Karol Koczorowski z zamonego
pana wielkopolskiego, ubogi zakonnik f 1893 r.; O. Kazim. Ried

niezmordowany spowiednik, kaznodzieja, tómacz i pisarz dzie re-

ligijnych, na suchoty f 1898 r.; O. Kasper Szczepkowski, odnowi-

ciel prowincyi i zakonu bayliaskiego, rektor, prowincya f 7 sty-

cznia 1899 roku; O. Wadysaw Zaborski, wspózaoyciel i pisarz

Przeglda powszechnego f 4 marca 1900 r.; O. Micha Gruszczy-

ski, misyonarz dzielny f 17 lipca 1905 r.

Z braci godni wspomnienia: Jan Plaski, furtyan remski i pi-

sarz przy kuryi prowincyalskiej f 22 wrzenia 1892 r.; Maciej Ko-

towski, pracowity kucharz i ogrodnik f 27 lutego 1893 r.; Szymon

Solecki 7 padziernika 1895 r.; Jan Wojnar, chorego rzekomo na

umys, a on mia tyfus silny, przywieziono z kolegium sdeckiego,

umar nazajutrz 20 grudnia 1897 r.
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§. 107. Misya w Stanitkach 1848-1905.

Nietylko przed 1773 r. Jezuici krakowscy, dojedajc, byli

spowiednikami nadzwyczajnymi PP. Benedyktynek staniteckich

Po kasacie zakonu, ostatni spowiednik O. Gabryel Jedel, naznaczony

zosta zwyczajnym spowiednikiem, a drugi ex-Jezuita O. Antoni S-
decki, kapelanem klasztoru przez oficyala krakowskiego a komisa-

rza tyche zakonnic, biskupa sufragana Franciszka Potkaskiego,

który te obydwóch przywióz z sob do Stanitek d. 11 listopada

1773 roku. Ksieni Agnieszka ojowska, ofiarowaa im mieszkanie

w oficynie i zupene utrzymanie. Przyja trzeciego ex-Jezuit, brata

Horodyskiego 1775 r., a e zna si na gospodarstwie, powierzya

mu urzd ekonoma. Czwarty ex-Jezuita 0. Gyranka, od 1777 roku

proboszcz w Wieliczce, potem kanonik w Tarnowie, czstym bywa
gociem w Stanitkach i celebrowa sumy w wiksze wita.

Gdy 1777 r. 0. Jedel wyjecha na Szlsk do rodziny, przyby

ks. Sdeckiemu spowiednikowi, jako kapelan, pity ex-Jezuita ks.

Ignacy Bieleniewicz. »Obaj ci witobliwi kapani przez lat 30 od-

dawah usugi naszemu Zgromadzeniu, czczeni i szanowani przez

wszystkich, jako ostatni zabytek wielkiego zakonu. Obydwaj w tym

samym roku 1807 zasnli w Panu, pierwszy lat 83, drugi lat 77

wieku, obaj pochowani na cmentarzu zakonnic. Potem nie byo ju
XX. ex-Jezuitów wcale i kocioem staniteckim opiekowah si 00.

Benedyktyni z Tyca i ksia wieccy « *).

A znów 1831 r. po spaleniu kolegium jezuickiego w Tycu^
zawitaU do Stanitek Jezuici bezdomni. Wiemy jak icie po macie-

rzysku przyja i opiekowaa si nimi ksieni Duval i otrzymaa

zato, czego tak bardzo pragna, sta misy Jezuitów w Stanit-

kach *). O. Waluynicz przez lat 24 by tu kapelanem i tu umar
1855 r., ale pochowa si kaza na cmentarzu parafialnym w Brze-

*) Kronika klasztoru staniteckiego, gdzie take przytoczony testament ks.

Bieleniewicza z r. 1803, w którym cae swoje mienie 60 dukatów, i co jeno

jest rzeczy w celi, zapisuje zgromadzeniu zakonnic, »bo ten ubogi majtek nie

gdzieindziej, tylko przy usugach kocioa klasztoru staniteckiego, z dobroczyn-

noci tego klasztoru jest zupenie nabyty«.
•-') Patrz wye] §. 72, str. 689.
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ziu. Przy nim tulili si podczas rozproszenia 1849 r. 00. Snarski

i Antoni Suszczewski, bracia Jan Schmidt i staruszek Tomasz
Piotrowski. Na miejsce O. Suszczewskiego przyby 1850 r. O. Au-

gustyn Markiewicz. Chwilowo bawili tam i pracowali w okolicy

00. Antoniewicz i Baczyski. W 1854 r. 00. Antoni Grocholski

i Bazyli Arciszewski zastpili tamtych, naleeli jednak do rezyden-

cyi sdeckiej; r. 1855 jest tylko sam O. Grocholski; 1856 r. 00.

Franciszek Obrpalski i Józef Perkowski. Ten d. 20 wrzenia t. r.

tknity paraliem podczas mszy w. u wielkiego otarza, pochowany

zosta pod krzyem misyjnym, który sam na zakoczenie misyi

1839 r. postawi, mówic: »tu mnie pod tym krzyem pogrzebcie*.

Boku 1857— 1859 jest sam tylko O. Iwo Czeowski, spowiednik

i kapelan. Za jego rad i staraniem, ksieni Czajkowska odnowia
i kazaa oszkli kaplic Matki Boskiej bolesnej.

Te czste zmiany tumacz si tem, e by to czas przej-

ciowy, po rozproszeniu urzdzay si kolegia i domy. Gdy to si

stao, przeznaczy 1858 r. prowincya Brown 00. Grocholskiego

i Stefana Zaleskiego do Stanitek; pierwszy pozosta tam lat prze-

szo 20, do 1878 r., w którym dla staroci (mia lat 83) nie mo-

gc ju pracowa, przeniesiony zosta na chleb askawy do kole-

gium starowiejskiego i tam zasn w Panu 31 stycznia 1880 roku.

Drugi, O. Stefan Zaski, koci swoje zoy w murowanym grobie

na cmentarzu zakonnic 8 lutego 1866 r., poraony na puca w, ko-

ciele, podczas A^perges me przed sum, opakiwany wtenczas,

wspominany rzewnie po dzi dzie przez zakonnice i lud stanitecki,

rzadkiej bowiem by dobroci, chocia » burcza* wiecznie i std

Tyburcyuszem go artobliwie nazywano. Miejsce jego, z tytuem

superiora, zaj O. Józef Siedmiogrodzki, mistrz przedtem nowi-

cyuszów jezuickich, m witobliwy, wymowny, uczynny, a pe-

en godnoci i taktu. Bównoczenie prawie z nim przyby brat Ja-

cek Baryszewski, kupiec i obywatel niegdy kronieski, teraz sta-

rzec 73-letni, rodzony ojciec ksieni od 1865 r. Zofii Baryszewskiej.

Obadwaj z O. Grocholskim skadali czcigodn trójc zacnych Je-

zuitów, którzy nietylko pomoc, ale ozdob byli Stanitkom.

W r. 1865 odbya si w 26 lat po ostatniej, wielka misya ludowa

w Stanitkach, na której kazali 00. Peterek, Praszaowicz, Cze-

owski i kleryk podówczas Klemens Baudiss.



994

Po otwarciu kolegium krakowskiego, od 1868 r. dom stani-

tecki przyczony by do niego. Wic na wita Boego Narodze-

nia, Wielkiejnocy i t. d., przyjedali z kolegium modzi Jezuici

z celebr, asyst i kazaniem, aby onym starym Ojcom przyj
w pomoc. Wdziczna zato ksieni Baryszewska, równie jak zato, e
pozwolono jej ojca staruszka mie blizko siebie i z dawna dla Jezui-

tów yczliwa, opatrywaa wraz z klasztorem hojnie potrzeby ubo-

giego kolegium krakowskiego. W roku 1877 prowincya Mycielski

doda starcom pomoc sta, O. Roberta Scholza, który zaj si

gównie szko wiejsk i piewem kocielnym; O. Grocholskiego

przeniós, jak wspomniaem do Starejwsi, a dwóch innych starców

zabraa mier niehtociwa: brata Baryszewskiego 1 stycznia 1878 r.,

O. Siedmiogrodzkiego 23 lutego t. r., obadwaj pochowani na cmen-

tarzu zakonnic, pod cieniem lip rozoystych.

Pozosta O. Scholz, wic dano mu jako starszego towarzysza

0. Józefa Sperla. Niedugo pracowali. Prowincya bowiem Myciel-

ski, uwaajc pobyt Jezuitów w Stanitkach za niedo zgodny

z duchem instytutu i teren pracy za niewystarczajcy, zwin dnia

1 kwietnia 1880 r. dom stanitecki, O. Scholza wysa do Scza,

O. Sperla do Tarnopola. Miejsce ich zajU 00. Reformaci z Wie-

liczki i przez lat prawie 20 byli kapelanami i spowiednikami kla-

sztoru. Napróno ksieni Baryszewska, a bardziej jeszcze jej od

1882 r. nastpczyni Genowefa azowska, czyniy zabiegi u jeneraa

Beckxa i prowincyaa Jackowskiego, o przywrócenie klasztorowi Je-

zuitów; napróno modliy si o to, odprawiay nowenny, starsze

zwaszcza zakonnice, wychowane od 1831 r, pod kierunkiem tych

Ojców. Uzyskay tyle, e nadzwyczajnym spowiednikiem klasztoru

i dyrektorem corocznych rekolekcyi by zawsze kto z Jezuitów,

przez lat 11 O. St. Zaski, e na wiksze wita po dawnemu

przyjedali Jezuici krakowscy z celebr i kazaniami. 00. Refor-

maci nie byli temu przeciwni, starali si dogodzi klasztorowi we

wszystkiem, jak mogli, ale ksieni i zakonnice pragny Jezuitów.

Wic ponowiy proby i starania u jeneraa Martina 1896 i 1899 r.,

w którym jenera zezwoli wreszcie na powrót Jezuitów, pod wa-

runkiem, e otwart zostanie w Stanitkach formalna rezydencya.

Przyja z ochot warunek ksieni azowska, poow nowych ofi-

cyn, które murowano, i ogród przeznaczya dla Jezuitów, oni za
przybywszy 30 listopada 1899 r. zamieszkah chwilowo w starej
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oficynie, przenieli si w lecie 1900 r. do nowej, zaprowadzili klau-

zur, urzdzili rozmownic, sal jadaln, kaplic domow, biblio-

tek i cele, jak w rezydencyach bywa, pracuj po dawnemu w ko-

ciele, s kapelanami i nadzwyczajnymi spowiednikami klasztoru,

który stara si o ich utrzymanie.

Dnia 4 sierpnia 1900 r, mianowany now^j rezydencyi pierw-

szym vice-superiorem 0. Bapst z O. Gabryelskim. Póniej przy-

dany im zosta O. Stuer, który z misyi amerykaskiej wieo po-

wróci i ju 1901 roku po O. Bapscie obj rzdy w Stanitkach,

i zbonie pracowa, wyjedajc raz po raz na misye midzy ro-

botnikami polskimi w Saksonii, Westfalii i indziej. Pracowa przed

nim przez kilka miesicy O. Uram, pomagali mu kolejno 00. Cu-

ytek, Wilczkiewicz, od 1903 r. 0. Brzkalski, od lipca 1905 r.

O. Radecki 1).

§. 108. Rezydencya w. Barbary w Krakowie.

1878-1905.

Wnet po otwarciu kolegium krakowskiego, brak wasnego ko-

cioa dotkliwie uczu si dawa Jezuitom. Na dawny profesów je-

zuickich koció w. Barbary, w ródmieciu m umhiUco urhfs, tu
obok kocioa Panny Maryi, zwrócili oczy. Opinia nawet Krako-

wian koció ten ongi jezuicki, pamitny kazaniami i pracami ks.

Skargi, przeznaczaa Jezuitom. Zarzdza nim ostatni z Boogrob-

ców, uczony ale pochylony wiekiem, ks. Piotr Pkalski *), dla kon-

^) Catalogi breves, — Hist. Gol. Cracoviensis. — Kronika klasztoru sta-

niteckiego.

') Po kasacie koció w. Barbary odda biskup Sotyk kongregacyi ku-

pieckiej z bractwami Opatrznoci Boej i Niep. Pocz. N. M. P. dnia 1 grudnia

1774 r. Dom za dawny profesów oddaa narodowa komisya edukacyjna na

wasno akademii, jako fundusz pojezuicki 1780 r. Po zajciu Krakowa wsku-

tek 3-go rozbioru Polski przez Austry, rzd austryacki zabra Boogrobcom
klasztor w. Jadwigi na Stradomiu na cele wojskowe, da im natomiast koció
i dom w. Barbary 1796 r., urzdowne oddanie przez biskupa Turskiego nast-

pio 1798 r. Oni 1797 r. dobrowolnie ofiarowali si na przyjcie w swój dom
szkoy normalnej i dostarczenie 5 nauczycieli, zaco brali rocznie 500 zir. pen-

syi, 50 zr. na utrzymanie szkoy.
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gregacyi za niemieckiej, przeniesionej tu koo 1850 r. z kocioa
w. Marka, mówi kazania Lazarzysta ks. Rademacier. Gdy ten

wybra si na misye do Ameryki, zawezwa biskup Gaecki na

przedstawienie, jak si zdaje, yczliwych Jezuitom kanonika Matz-

kego i opata Sotwiskiego, prowincyaa Szczepkowskiego, aby da
kaznodziej niemieckiego do w. Barbary, któryby tam msz w.
odprawia i sucha spowiedzi. Prowincya przeznaczy, jak ju
wspomniaem, 1868 r. O. Lipiskiego, którego zastpi 1869 r. 0.

Langer, 1873 r. O. Eberhard.

Po mierci ostatniego Boogrobca ks. Pkalskiego, 30 marca

1874 r. koció w. Barbary przeszed znów na wasno funduszu

rehgijnego i zostawa bez zarzdcy. Biskup Gaecki przeznaczy

administratorem w. Barbary wieckiego kapana, którego natural-

nie opaca musia rzd, bo zabra cay majtek Boogrobców. Aby
unikn pacenia, zapyta rzd prowincyaa Kautnego, czy kazno-

dzieja niemiecki Jezuita nie przyjby take administracyi, ale tym-

czasowo i bezpatnie ?

Przyj warunek prowincya, w nadziei, e wkrótce koció
w. Barbary, dostanie si zakonowi na wasno, i O. Eberhard

obj 27 czerwca 1874 r. zarzd rzeczonego kocioa, jako » prowi-

zoryczny, bezpatny administrator*, mieszka w kolegium na Weso-

ej, skd te inni ksia na celebry, kazania i suchanie spowiedzi

przychodzih. Nowy bowiem administrator, oczyciwszy nieco wn-

W lipcu r. 1809 Kraków przeszed pod rzd polski Ksistwa warszaw-

skiego, który na miejsce niemieckiej normalnej, zaprowadzi szko polsk wy-

dziaow z 8 profesorami, z tych 4 byli Boogrobcy.

Na kongresie wiedeskim 1815 r. Kraków ogoszony wolnem miastem.

Urzdzaa go komisya organizacyjna i ta zwina szko wydziaow u w. Bar-

bary, wprowadzia za trzy pierwsze klasy licealne, pod zarzdem akademii ja-

gielloskiej, która od rzdu austryackiego, a potem polskiego, miaa coroczny

budet. Senat krakowski przerobi dom w. Barbary na burs, wziwszy z fun-

duszu Boogrobców na ten cel 8.000 zr. Tene senat 1837 r. zabra fundusze

i zabroni Boogrobcom przyjmowania nowicyuszów, skaza ich wic na wy-

marcie. Jako wymierali, tak, e gdy Jezuici otworzyh kolegium w Krakowie

1867 r., yli ju dwaj tylko: ks. Wolniewicz f 1869 r. na probostwie w. Miko-

aja i ostatni ks. Piotr Pkalski, który od 1836 r. zarzdza kocioem w. Bar-

bary, f 30 marca 1874 r. (O pocztku rozkrzewienia i upadku zakonu XX. Ka-

noników Stróów w. Grobu Jerozolimskiego, napisa ks. Piotr Pkalski. Kra-

ków 1867, str. 126—141;.
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trze wityni, zaprowadzi porzdne naboestwo, codziennie mszy

kilka, ostatnia o 9, wieczorem bogosawiestwo Najw, Sakramen-

tem, w niedziel i wita sum z kazaniem niemieckiem, nieszpory

z kazaniem polskiem, a 1875 r. zaoy apostolstwo Najsodszego

Serca Jezusowego. Wnet arystokracya Krakowa, wówczas do
liczna, przeniosa si z sw dewocy do vv. Barbary i nie skpia
ofiar na ozdob wityni i uposaenie zakrystyi. Bractwa te, ku-

pieckie, niemieckie i skargowskie arcybractwo miosierdzia, rade,

e naboestwa punktualnie i wystawnie im odprawiano, popieray

O. Eberharda w uporzdkowaniu i ozdobie kocioa. Niezadugo,

zamiast jednego, stano 6 konfesyonaów, oblonych zawsze w nie-

dziel i wita, nie pustych w dnie powszednie; suchano za spo-

wiedzi w polskim, niemieckim, francuskim i woskim (O. Langer)

jzyku. Nie upyn rok, a zapomniana w. Barbara staa si bar-

dzo uczszczanym kocioem, wielk penitencyary Krakowa i tych,

którzy tu z rónych stron Polski przybywaj.

Po mierci hr. Gouchowskiego 1875 r., obj namiestnikow-

skie rzdy hr. Alfred Potocki. Do niego uda si rektor krakowski

Praszaowicz z ustn prob, aby koció w. Barbary przywróci

Jezuitom, którzy ju od 2 lat w nim zbonie pracuj, a gdy na-

miestnik uzna suszno proby, i przyrzek poparcie, wniós nro-

wincya Kautny urzdowe podanie. Namiestnictwo zapytao biskupa

Gaeckiego o zdanie, a otrzymawszy nader przychyln odpowied,

odesao spraw do ministerstwa wyzna, i tam ona ugrzza.

Tymczasem w kolegium na Wesoej robio si ciasno i du-

szno, bo rozpoczto budow nowego gmachu i dla uzyskania miej-

sca, zwalono parterowy dom jeden. Wic prowincya Mycelski, dla

ksiy pracujcych u w. Barbary wynaj drugie pitro domu, wdowy

Flemingowej przy Maym rynku i 28 padziernika 1878 r. otwo-

rzy tymczasow rezydency w. Barbary, zalen od kolegium,

w której sam zatnieszka, a z nim sekretarz jego O. Merkel, O.

Eberhard, bracia Ma i Cmuelewski. Tymczasowo trwaa blizko

2 lata.

O. Jackowski, powróciwszy z rosyjskiego wizienia z Siedlec,

mianowany zosta superiorem u w. Barbary, i wynajwszy dom

cay ksiy mansyonarzy maryackich, tu ol)ok kocioa w. Bar-

bary, otworzy 1 lipca 1880 roku ju sta rezydency tej nazwy,

umeblowaw.szy j sprztami na tandecie kupionymi, bo na nowe



998

nie mia pienidzy. Niebawem 18 lipca t. r. powierzono mu rektor-

stwo krakowskie, on jednak zatrzyma i superiorstwo w. Barbary.

Dopiero gdy 16 czerwca 1881 r. zosta prowincyaem, odda za-

rzd rezydencyi w. Barbary O. Mycielskiemu, który po roku zo-

y go w rce O. Wójcikowskiego, sam za uda si do Starejwsi

na rektora i mistrza nowicyuszów ^). W domu w. Barbary mie-

szkao zwykle 6 ksiy, a zmieniali si czsto ^), dusz jednak

domu i kocioa w. Barbary by » bezpatny administratora 0.

Eberhard a do 1889 r., w którym powoano go na superiora do

Czerniowiec, z alem caego Krakowa.

Istotnie trudno poj, jak ten Berlic/.yk 3), sta si popular-

nym w rdzennie polskiem miecie u klas wszystkich. Prawda, e
w pracy i powiceniu nie zna miary, a weso, szczer uprzej-

moci jedna sobie serca. Oprócz czstych kaza i nauk polskich

i niemieckich u w. Barbary i naboestw brackich, nowen prze-

rónych, rekolekcyi wielkopostnych, majowego i czerwcowego na-

boestwa, które zazwyczaj sam odprawia, nauki tylko pomagaU
mu niekiedy mówi inni, znalaz czasu i si dosy, aby kazania

prawi na Skace, u w. Mikoaja, u Panny Maryi, a take w Ple-

szowie, Tczynku, Krzeszowicach i na misyach ludowych w Rusz-

czy, Mogile, Jaworznie, Boguminie, Czerniowcach 1879 r. z 0. Ma-
ksymilianem Klinkowstroemem i t. d. i sucha tam spowiedzi; aby

dawa rekolekcye prawie wszystkim zakonom eskim i osobom
prywatnym; aby prowadzi zaoon przez siebie » Czytelni mo-
dziey katolickiej « *), zaopiekowa si dziewcztami w fabryce cy-

gar i miewa dla nich rekolekcye, udziela lekcyi rehgii i przygo-

*) Catalogi breves, — Diarium Resid. ad s. Barbaram.

2) Pracowali tam midzy innymi: 00. Adolf Kamieski, Kamil Praszao-

wicz, Józef Houbowicz, Franciszek Bruer, Karol Koczorowski, ci krótko; duej,
bo lat kilka i kilkanacie: 00. Kiciski, Riedl, Fridrich, aptaszyski, Churain,

Cuyte.k, Zaski, Bratkowski.

') Ojciec by katolikiem, matka protestantk, która krótko przed mierci
przesza na katolicyzm. Tndygenat austryacki otrzyma O. Eberhard 1877 roku,

przyjty do gminy Wycize.

*) Po wyjedzie O. Eberharda z Krakowa 1889 r., zaj si czytelni su-

perior Zaski. Wnet jednak akademicy nalecy do czytelni, wnieli do niej

>polityk«, a z ni rozdwojenie i kótnie. Wic superior usun si od niej. Na-
stpca jego ks. Pijar Chromecki po kilku tygodniach zrobi to samo. Czytelnia

si rozwizaa 1891 r.
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towywa do spowiedzi i pierwszej komunii w. dzieci wyszych
i rednich rodzin; aby odwiedza i opatrzy w. sakramentami se-

tki chorych; aby przygotowa i nawróci do wiary katohckiej 297

protestantów, zwaszcza protestantek z Anghi, Szwajcaryi i Nie-

miec, które jako guwernantki w polskich domach przebyway, i 50
kilka schizmatyków; aby wreszcie nauczy katechizmu i ochrzci

309 ydów i ydówek. Prawda, czyniU to samo take inni ksia
rezydencyi, ale nie w tej mierze, co on, a ile przytem zazna tru-

dów, ile przykroci, zwaszcza z ydami.

Oto w marcu 1885 roku pose do rady pastwa w Wiedniu,

baron Bloch z Florisdorfu, zaczepiwszy budet ministerstwa spra-

wiedhwoci, zarzuca powolno sdom krakowskim, nieudolno
pohcyi i pyta ministra, czy on wie o tern, e w Krakowie Jezuita

ks. Eberhard, prozelityzmem i nieuczciw mioci wiedziony, Mak
Stieglitzówn, nakoni do ucieczki z domu rodzicielskiego przy ulicy

Szpitalnej i przyjcia chrztu ? Z rozkazu ministra sdy wdroyy
dochodzenie; okazao si, e dziewczyna ma lat 16, moe wic na

mocy ustawy pastwowej, zmieni wyznanie religijne, choby wbrew
woH rodziców, e jednak na danie ojca, sd szuka kaza dzie-

wczyny w Stanitkach, ale jej nie znalaz. Dwa razy jeszcze na

krzyki ydów i gazet ydowskich wznowiono sdowe dochodzenie,

ale kadym razem skarga starego Stieglitza o zbrodni gwatu pu-

blicznego zostaa odrzucon. Z toku ledztwa widoczne byo, e
1) O. Eberhard odradza dziewczynie stanowczo ucieczk z domu
rodziców, którzy j biciem i srogiem obejciem do tego moralnie

zmusiU; e 2) ochrzci j wtenczas, gdy magistrat i konsystorz po-

trzebne dali pozwolenie; e 3) nakoni PP. Benedyktynki w Sta-

nitkach, u których dziewczyna chwilowy przytuek znalaza, i nie

broniy jej rozmowy sam na sam z rodzicami, którzy j kilkakro-

tnie namawiaU do powrotu do domu i dawnej wiary, ale bezsku-

tecznie; e 4) postara si, aby dla dalszej edukacyi, przyjy j
Siostry Boromeuszki w Cieszynie, a gdy stamtd po kilku latach

ju doros pann wrócia, dopomóg jej, e wysza uczciwie za

m, jest matk kilkorga dzieci i yje dotd.

Przykrzejsz jeszcze bya druga sdowa sprawa, toczca si

prawie równoczenie z tamt. Rzecz tak si miaa. Z pocztkiem

kwietnia 1885, znany w Krakowie ogrodnik Henryk Morgenstern, prote-

stant z Saksonii, wniós do ministra sprawiedliwoci prob o do-

JEZUlCI W POUCE. V. Q^
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chodzenie za zbieg z domu córk Emm. W podaniu tem, zre-

dagowanem przez koncypienta adwokackiego Stefana Eichhorna,

yda, obwinia Morgenstern 0. Eberharda o nakonienie córki do

zmiany wiary i ucieczki w celach miosnych, przyczem uy wyra-

zów: Proselienmacher, Yerfuhrer, verbrecherische^ herilgerische Han-
dhmg. Minister odesa podanie prokuratoryi pastw^a w Krakowie,

ta sdowi. Wezwany do ledztwa O. Eberhard, zada w proto-

kole, aby najcilej sprawy dochodzono i jeeU okae si winnym,

aby go surowo ukarano, ale jeeli nie, aby ukarano oszczerców.

Niewinno jego zajaniaa w caej peni, raz tylko rozmawia
z Emm w zakrystyi w. Barbary, odradza jej ucieczk z domu,

adnej nie utrzymywa z ni korespondencyi, nie wiedzia nawet,

gdzie si obraca, czy i kiedy przesza na katolicyzm. Wic Mor-

genstern i Eichhorn zasiedli 1 wrzenia 1885 roku na awie, jako

oskareni »o obraz czci« (§. 487 kod. karn.) i wyrokiem sdu de-

legowanego karnego zasdzeni, pierwszy na 7 dni, drugi na 6 ty-

godni aresztu. Obydwaj odwoali si do sdu krajowego, który ich

8 padziernika uwolni od kary, ale jedynie dla przedawnienia

sprawy. Rzecz jasna, e ydowska prasa wiedeska, która si rozpi-

sywaa szeroko o prozelityzmie i uwodzeniu ks. Eberharda w obo-

jej tej sprawie, wzywajc policy i sdy, aby ostro przeciw niemu

wystpiy, zamilczaa roztropnie o przebiegu i wyniku procesów.

Emma Morgenstern wstpia do PP. Nazaretanek, i od kilkunastu

lat jest przeoon domu tego zgromadzenia w Rzymie.

Procesy te nietylko nie szkodziy dobrej sawie 0. Eberharda,

ale owszem spotgoway j. Konsystorz biskupi przesa do mini-

steryum sprawiedhwoci pismo pod d. 23 marca 1885 r., w któ-

rem potwierdziwszy prawdziwo relacyi, jak ks. Eberhard zoy
pisemnie O. prowincyaowi Jackowskiemu, owiadcza, e » rzucone

przeciw niemu podejrzenia uwaa jako oszczerstwo, a co do mo-
ralnoci O. Eberharda, moe tylko jak najlepsze da wiadectwo.

O. Eberhard jest niemieckiej narodowoci, ale tu w Krakowie,

znan w najszerszych koach, powaan i ulubion osobistoci«.

Podobne wiadectwo dao O. Eberhardowi miasto Kraków; najza-

cniejsi dygnitarze i obywatele z sfer arystokracyi i kupiectwa, pro-

fesorowie i adwokaci, zacne matrony i panie opatrzyli je licznymi

podpisami.
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Doda winienem, e O. Eberhard by ministrem i prokurato-

rem rezydencyi i jej prawie ywicielem. Na opat czynszu mie-

szkalnego, chodzi co kwarta, przez pierwsze 5 lat z ksieczk
do osób, które da co »na mieszkanie* dobrowolnie si zobowi-

zay, ebra i na * czytelni « i na ubogie chore i biedne osoby. Nie

broni mu tego nowy od 1885 r. superior Stan. Zaski, owszem

pomaga w jego miosierdziu i sam przez kilka lat zajmowa si

dol Unitów podlaskich, uchodzcych przed srogiem przeladowa-

niem schizmy rosyjskiej, zasania przed rygorem policyi, bo ci bie-

dni ludzie adnych wiadectw, ni dokumentów z sob nie mieli,

wynajdywa, ogaszajc w dziennikach, dla nich prac i posad
i wielom z nich dopomóg rzeczywicie, ale te wiele naduyo
zaufania jego. Tene superior, za inicyatyw jednak prowincyaa

Jackowskiego, a przy pomocy O. Eberharda, urzdzi 1886 roku

pierwsz procesy Najsodszego Serca Jezusowego z kocioa w.
Barbary na May Rynek z kazaniem i suplikacyami, któr prowa-

dzi wieczorem o 8 godzinie biskup krakowski Dunajewski, a za-

mieniy w^ zwyczaj wszystkie domy jezuickie. Oprócz istniejcego

od lat 6 Apostolstwa Serca Jezusowego, zaoy superior Jackow-

ski 1881 r. bractwo Dobrej mierci dla mczyzn i w tyme sa-

mym roku bractwo Matek chrzecijaskich; na tych bractwach na

razie poprzestano.

Po wyjedzie O. Eberharda do Czerniowiec, zastpi go w ko-

ciele i domu 0. Churain przez lat 7, do 1896 r. Oprócz porzd-

ków w kociele, odnowi bardzo starannie dom i ca si opiera

si przeniesieniu rezydencyi do domu przy ulicy Grodzkiej, blizko

kocioa w. Piotra i Pawa.

Ta »królewsko-ksica bazyhka*, jak j za polskich czasów

nazywano, teraz uboga, prawie opuszczona z porysowanymi mu-

rami, zaciekajcymi dachami, suya od 1824 r. za far dla para-

fii \VW. witych. Odnowienie jej i utrzymanie w dobrym stanie

zdao si przechodzi finansowe siy komitetu i parafii do licznej

(6.200 dusz), ale przewanie ubogiej. Dlatego 1888 roku proboszcz

Waleryan Serwatowski, proponowa przez superiora St. Zaleskiego,

aby Jezuici weszli do kocioa w. Piotra, na razie jako spowie-

dnicy, on im 2 lub 3 konfesyonay odstpi, a skoro raz wejd, a-

twiej bdzie po jego mierci beneficio vacante, o cay koció trakto-

wa. Prowincya Mycielski na projekt si nie zgodzi, kard. Dunajew-

64*
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ski na seryo o tej sprawie nie myla, rozbijao si wszystko o to,

dokd przenie parafi WW. wityci ?

Nowy ksi biskup Puzyna owiadczy si z gotowoci od-

dania rzeczonej bazyliki Jezuitom. Gdy go prowincya Szczepkow-

ski prosi o pisemne uoenie warunków oddania i objcia wi-
tyni, odmówi, kaza zawierzy biskupiemu sowu, a tymczasem

postara si o mieszkanie. Byy silne gosy przeciw temu i prze-

ciw nabyciu kamienicy trzech panien Dzieduszyckich przy ulicy

Grodzkiej 1. 43, ale silniejsze gosy, zwaszcza O. Morawskiego, za

przeniesieniem rezydencyi w. Barbary na ulic Grodzk. Wic ku-

piono drogo, przerobiono jeszcze droej ów dom, w którym oprócz

ksiy do pracy kocielnej, umieszczono » kolegium pisarzy « mia-

nowicie redakcye Przegldu powszechnego i Misyi JcaolicJcich; dom
nosi mia nazw Domus scriptorum et Besidentia ad S. Petrum,

a superiorem jego mianowany 16 lipca 1896 roku O. Maryan Mo-

rawski, redaktor Przeglda powszechnego i profesor dogmatyki na

uniwersytecie krakowskim. Zamieszkao z nim 11 ksiy i 5 braci.

Gdy to si stao, prowincya zgasza si do ksicia biskupa

z prob o oddanie kocioa w. Piotra. Po niejakiej zwoce, otrzy-

muje warunki oddania, na które zgodzi si nie móg i których

jenera Martin przyj nie pozwoli. Jezuici osiedU na lodzie, dom
na ul. Grodzkiej nosi dawn nazw rezydencyi w. Barbary, oni

za biega musieh do kocioa w. Barbary ze msz w. i innemi

czynnociami duchownemi, co zabierao tam i nazad 20 minut

czasu. Otoczeni dokoa brudnem, wrzaskliwem ydowstwem, tra-

pieni haasem ulicy, turkotem tramwaju, przebywali icie czycowe
miesice i lata, a w dodatku ponosili znaczne straty, bo dochód

z domu nie pokrywa procentów od woonego, poyczonego kapi-

tau. Wic po 8 latar-h, jak niepyszni, powróciK na dawne mieszka-

nie przy placu Maryackim, które po dugich staraniach i za zna-

cznie podwyszonym czynszem wynajmuj.

W dobie zamieszkania Jezuitów przy ul. Grodzkiej odby si
gony proces Jezuitów przeciw socyahstom, który tych ostatnich

poda w pogard powszechn. W pisemku socyalistycznem krakow-

skiem iVa29r^o(i nr. 11 z dnia 17 marca 1898 r. ukaza si artykulik

z Nowego Scza, obwiniajcy Jezuitów tamtejszych, jako twórców,

protektorów i kierowników katolickiego stowarzyszenia robotników

^ Przyja <', o urzdzenie sobie orgii w miejscu ustpowem, lokalu
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» Przyjani « z kochank jednego »przyjaniaka«, a trzech z po-

midzy nich o inne bezecnoci. Oszczerstwo byo zbyt zuchwae,

a mierzyo gównie w O. Stanisawa Zaskiego, który szeregiem

broszur i odczytami naprzykrzy si mocno socyalistom, wic na

jego yczenie, prowincya Badeni poleci adwokatowi Caro dotrze

do dna oszczerstwa i wytoczy proces przed sdem przysigych

w Krakowie, gdzie Naprzód wychodzi. Rozprawa sdowa trwaa

od 15— 17 czerwca 1898 r., drukowana w dziennikach w GaUcyi

i w osobnej broszurze, wedug stenogramu p. t. »Socyalici przed

sdem « i zakoczya si wyrokiem, skazujcym doktora medycyny

Józefa Lehmana, jako autora oszczerstwa na 8 miesicy aresztu,

Jana Mahsza, pisarza adwokackiego, jako reportera oszczerstwa na

6 miesicy, Franciszka Suczewskiego, redaktora Naprzodu na 4 mie-

sice, obostrzonego co tydzie postem i na zwrot kosztów procesu.

Sd wyszy apelacyjny zniy dwom pierwszym kar o dwa mie-

sice, ale to nie zmienio w niczem pohabienia socyalistów^ wobec

spoeczestwa caego, jakie na' nich proces ten cign.
Superior Morawski rozpocz 1897 r. kosztem rzdu pokrycie

dachów i odnowienie kocioa w. Barbary, dokoczy go jego na-

stpca vice-superior Baej Szydowski, pod kierunkiem konserwa-

torów Stryjeskiego i Tomkowicza, przyczem wyrzucono 4 otarze

i kilka starych, ale piknych ozdób, jak balaski w ksztacie mie-

czów, odgradzajce kaplic Matki Boskiej Bolesnej od nawy ko-

cielnej ^).

Rzecz jasna, e dla odlegoci mieszkania, ksia nie mogli

by na zawoanie i usug pobonych, a do tego zmieniano ich

czsto, ucierpia wic nastrój ogólny naboestw, chocia superior

Ledóchowski 1899 r. pomnoy liczb kaza, i w niedziel i wita
mówiono 3 kazania, niemieckie przed sum, dwa polskie podczas

sumy i po nieszporach.

Zmniejszyo si te uczszczanie wiernych, zwaszcza z warstw

wyszych, i potrzeba byo po powrocie na dawne mieszkanie, kilka

') Koció w. Barbary, bez stylu, by pikny jedynie staroci swoj.

Odnowili go starzy Jezuici 1760— 1764 r. i w tym stanie zachowa si nietknity

do powrotu Jezuitów 1874 r. Lipowe otarze tu i owdzie spróchniae, nale/ao

naprawi, ule nie wyrzuca i psu lizyognonii staroytn wityni, któr Pruszcz

obszernie opisa.
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miesicy wytonej gorliwoci superiora, Stanisawa Mielocha i jego

ksiy, aby dawny duch . p. Eberharda do wityni zawita.

Zato w ostatniem dziesicioleciu zajto si bardzo stowarzy-

szeniami katolickiemi. O. Szydowski zawiza 1897 r. stowarzy-

szenie terminatorów, urzdza dla nich zabawy wspólne, jaseka,

uczy piewu, aby ich zachci do nauki religii i praktyk nabo-

nych. Prowadzih je dalej 00. Hrubant i Kraupa, materyaln nad

nimi opiek mia i ma dotd O. Bratkowski. Dzielniejsi i gorliwsi

z tych terminatorów zawizali kongregacy Dziecitka Jezus, pod

zarzdem 0. Kraupy, z której znów wybiera si kandydatów do

kongregacyi maryaskiej czeladników. Ta rozwija si piknie, pro-

wadzi j, równie jak kongregacy maryask modziey handlowej

i przemysowej 0. Jarosaw Rejowicz. Stowarzyszenie zawodowe

katolickie stróów kamienicznych zaoy superior Ledóchowski

1900 r., prowadzili je 00. Sopuch, Boc, Mieloch, Kraupa, Lipk,

ale szorstcy ci ludzie woah ustawicznie o zapomogi pienine, ja-

koby z powinnoci im nalene, wic Jezuici usunh si od zarzdu,

zastpili ich ksia wieccy. S to niestety drobne okruchy, bo

ogó modych rzemielników albo naley do »partyi« socyahstów,

albo zdaa si trzyma od Kocioa.

0. Bratkowski obj 1893 r. zaoone przez superiora Stan.

Zaleskiego 1886—1889 r. kongregacy maryaskie kupców, pa
i nauczycielek i rozwin znacznie, a nadto erygowa trzy sodalicye

nowe, które naboestwa swe odprawiaj w kaphcy domowej, w re-

zydencyi, panów, akademików, studentów gimnazyalnych. On te
moderatorem jest kongregacyi maryaskich, zaoonych przez Sio-

stry Felicyanki, Urszulanki i inne naukowe zgromadzenia dla swych

pensyonarek i uczennic, a take sodalicyi maryaskich pa, które

na prowincyi si zawizay. On wreszcie podczas rekolekcyi wiel-

kopostnych, erygowa sodalicye maryask gimnazyalistów w Rze-

szowie, w Jarosawiu za nauczycieli i odda pod opiek miejsco-

wych ks. katechetów. O. Klemens Baudiss, niezmordowany w da-

waniu rekolekcyi zakonom eskim, zaoy kongregacy maryask
dla pa Niemek i co miesiczne dla nich miewa nauki. 0. Tu-

szowski moderatorem jest kongregacyi maryaskiej pa pracuj-

cych w biurze, zawizanej 1905 r.

Znaczny zastp sug poboniejszych garn si zawsze do ko-

cioa w. Barbary, spowiednikami ich byH 00. Riedl, Cuytek
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i inni. Otó 1900 r. superior Ledóchowski zaoy dla nici stowa-

rzyszenie w. Zyty, napisa sam statut, zatwierdzony przez namie-

stnictwo, a nastpca jego w zarzdzie O. Sopuch, przy dzielnej po-

mocy pani Dziewickiej, zorganizowa je w instytucy nader poy-
teczn i iumanitarn, majc dom wasny, bezpatne biuro wywia-

dowcze, bezpatnego adwokata i lekarza. Od 1901 r. prowadzi sto-

warzyszenie O. Stanisaw Mieloch. Jego staraniem urzdzono w domu
schronisko dla sabych lub niemajcych chwilowo suby na 12 ó-

ek, osobn infirmery na 6 óek, wzorow kuchni dla uatwie-

nia dziewcztom nabycia sztuki kulinarnej bezpatnie. Dla ducho-

wego za wyksztacenia » ytek «, bo tak je powszechnie nazywaj,

miewa superior Mieloch coniedzielne poobiedne katechizacye, a kon-

greganistki nauczycielki urzdziy dla analfabetek szko czytania

i pisania. Nie dosy tego, osobne pisemko p. t. Frzijjaciel sug wy-

chodzi co miesic od 1897 roku pod redakcy pani prezydentki

Dziewickiej, teraz pani Rychowskiej i innych pa, w którem obok

wiadomoci ze wiata, opisów rzeczy piknych i ciekawych, cza-

sem artykuów pobonych i yciorysów witych, podane s sowa
serdecznego napomnienia, powanej przestrogi i lekkiej satyry na

wady sucym waciwe, a take przepisy kuchenne, zagadki, k-
cik wesoy; sowem barwno i praktyczno pisemka, a std i po-

czytno jego wielka. Stowarzyszenie liczy pótora tysica ytek;

rzetelne koo niego zasugi pooya prezydentka pani Dziewicka,

któr od kwietnia 1905 r. zastpuje godnie pani Rychowska. Nie-

dawno wyoni si pomys nowy, icie katolicki a ludzki. Tysice

dziewczt polskich i ruskich jadc na robot do Prus i Niemiec,

i powracajc, zatrzymuje si w Krakowie, naraone na wyzysk y-
dowski i gorsze niebezpieczestwa. Otó do kadego osobowego

pocigu stowarzyszenie wysya chce na dworzec dwie Zytki z starsz

osob, aby wysiadajcemi z pocigu dziewcztami si zaopiekoway.

Skoro tylko pewne trudnoci z dyrekcy kolei pónocnej zostan

usunite, nowa ta misya kolejowa wejdzie w ycie.

Osobne zawodowe stowarzyszenie w. Józefa dla pracownic

w fabryce cygar, zaoy sup. Ledóchowski. Drugie zawodowe stowa-

rzyszenie w. Antoniego dla pracownic konfekcyi damskiej, zaoy
superior Mieloch 1902 roku przy pomocy pa Jelskiej, Dziewickiej

i Hikiewiczowej. Sowem, Ojcowie domu w. Barbary zaoyli

i prowadz 19 bractw i stowarzysze katolickich, któremi objli
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wszystkie prawie warstwy spoeczne, chronic je od niewiary, ska-

enia obyczajów i prdów anarchicznych *).

Nie zapomniano o winiach w domu karnym. Jezuici s tam

kapelanami, 0.. Wolszlegier codziennie katechizuje w szkole wizien-

nej, w soboty i wili wit sucha spowiedzi, w niedziel rano ma
msz w. i kazanie, rekolekcyami przygotowuje do wielkanocnej

komunii witej, odwiedza i opatruje chorych w szpitalu wi-
ziennym.

Nie na sam Kraków ograniczaa si praca ich. Jedni, jak 00.

Bratkowski i Tychowski w Galicyi, w Ksistwie poznaskiem i na

Szlsku pruskim, drudzy jak St. Mieloch, Rejowicz, Sopuch na »pa-

storacyach« czyh posudze duchownej dla polskich robotników

w Westfahi, Saksonii i Danii; inni jak O. Czermiski midzy Po-

lakami na Wschodzie, w Szwecyi i Peszcie, czas i siy swoje po-

wicali.

Pikn pamitk w kociele zostawi po sobie superior Mar-

cin Czermiski. Powiedziaem indziej ^), e cudowny obraz Matki

Boskiej w Jurowiczach, nad Prypeci, po zabraniu kocioa na cer-

kiew przez rzd rosyjski, przewieziony przez . p. marszakowa
Gabryel Horwatow do Krakowa, umieszczony zosta 1886 roku

w bocznym otarzu Opatrznoci Boej. Przez wzgld na yjce
osoby, które ten obraz przed grabie uratoway, nie mona mu
byo nada rozgosu, na jaki zasugiwa. Po ich mierci 1901 roku

przyozdobi 0. Czermiski, z darów Polek i Litwinek obraz w sre-

brn sukni i srebrn zocon koron, sadzon kamieniami, ogosi
drukiem history obrazu, urzdzi uroczyste wotywy; obraz zasy-

n ponownie askami, czego dowodem liczne wota zote i srebrne

zdobice go i w szafkach po obojej stronie otarza rozwieszone.

W hstopadzie 1902 r. pówiekowa rocznica mierci 0. Karola

Antoniewicza, o którym tyle si mówio wyej. Obchodzono j

*) 1) Najsodszego Serca Jezusowego, 2) Róaca ywego, 3) Matek chrze-

cijaskich, 4) Dobre] mierei, 5) w. Zyty, 6) pracujcych w fabryce cygar,

7) szwaczek, 8 — 18) kongregacye maryaskie: a) kupców, b) pa, c) nauczycie-

lek, d) pracujcych w biurach, e) szwaczek, ") panów, g) akademików, h) stu-

dentów, i) modziey handlowej i uczniów szkoy przemysowej, k) czeladników,

19) Stowarzyszenie w. Piotra Klawera dla pomocy Murzynów,, które prowadzi

O. Jarosaw Rejowicz. Wszystkie razem licz 6.700 czonków.
2; Patrz tom IV, str. 1551.
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w kociele w. Barbary egzekwiami 14 listopada, które celebrowa

sam ksi kardyna; mow aobn, pikn i mdr powiedzia

praat Ghotkowski. Lat kilkanacie przedtem podobne egzekwie

z egzort aobn odprawili Jezuici w. Barbary za spokój duszy

. p. Waleryana Kalinki w grudniu 1886 r.; posa do parlamentu

niemieckiego Kantaka, 1887 roku; praata i kanonika krakowskiego

Romana Spithala, staego dobrodzieja rezydencyi, w styczniu 1889 r.;

Ignacego Domejki, przyjaciela niegdy Adama Mickiewicza, profe-

sora potem na uniwersytecie w Chili, w Ameryce, pobonego 82-le-

tniego starca; biskupa winia za wiar Jana Janiszewskiego, i dru-

giego biskupa niegdy wileskiego, wyznawcy wiary, Adama Kra-

siskiego 1891 r. Innym razem, przyjmowali radonie powracaj-

cego z 20-letniego wygnania biskupa niegdy wileskiego, Karola

Hryniwieckiego, który pontyfikat w dzie Niep. Poczcia N. M. P.

1891 r., a superior St. Zaski w kazaniu opowiedzia jego i ko-

cioa wileskiego mczeskie dzieje.

Koció w. Barbary bogaty by jeszcze z czasów czcigodnego

O. czyckiego (1608— 1632 r.) w relikwie witych. Miay je o-

tarze, zwaszcza Matki Boskiej Bolesnej, który nazwaby mona je-

dnym wielkim relikwiarzem. Uporzdkow^a je pod kierunkiem kon-

serwatorów, w nowe osadzi oprawy, duta p. Stojakowskiego i opa-

trzy w autentyki ksicia kardynaa superior St. Mieloch. On tez

staraniem O. Bratkowskiego, a za porednictwem profesora uniw.

hr. Jerzego Mycielskiego odnowi kaza przez sawnego profesora

malarza w Berlinie, Alojzego Hausera, stary z roku 1600, askami

synny obraz w. Stanisawa Kostki, nowe artystycznie wykonane

da mu ramy, odwiey otarz jego, równie jak otarz Serca Jezu-

sowego, którego kult znacznie podniós i wielki otarz.

Doda winienem, e przez duszy czas, zwaszcza w latach

1886 — 1890, zarówno luby jak egzekwie znaczniejszych osób od-

byway si w kociele w. Barbary; jednym i drugim przewodni-

czyli najczciej biskupi. Take ubog rezydency odwiedzali w tej

dobie, a czasem gocili w niej po dni kilka niektórzy biskupi gali-

cyjscy, winie i wygnance za wiar, jak: biskup Janiszewski, ar-

cybiskupi Feliski i Hryniwiecki, biskupi Krasiski i Rzewuski; bi-

skup sufragan poznaski Likowski, biskup sandomirski Sotkiewicz;

kanonicy i kanclerze mohilewski Barencewicz, pocki Laurentowicz;

kanonik chemiski i pose do sejmu niemieckiego Neubauer i wielu
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wybitniejszych kapanów z Królestwa polskiego, którzy i rekolekcye

tu odprawili.

W domu w. Barbary zakoczyli pracowity ywot: O. Kamil Pra-

szaowicz, równie dzielny misyonarz jak superior i rektor, kazno-

dzieja i spowiednik dowiadczony f 6 kwietnia 1883 r., pochowany

w grobowcu PP. Franciszkanek. O. Józef Houbowicz, kaznodzieja

dobry, zaoyciel i redaktor przez lat 5 Misy i 'katolickich] w wili

jeszcze mierci robi korekt artykuu o Japonii, f 5 marca 1887 r.

Prowincya Jan Badeni w 40 roku ycia, z powszechnym alem

nietylko zakonu, ale kraju caego f 5 stycznia 1899 r. Brat Mar-

celi Chmielewski, dugoletni towarzysz O. Sebastyaskiego na mi-

syach w Nowym Poznaniu w Nebrasce f 3 stycznia 1904 roku.

O. Maurycy Peter kaznodzieja niemiecki, kac w kociele w. Bar-

bary, przy sowach » okaemy si wszyscy przed sdem Boym,

iby kady odebra nagrod za dobre i ze«, pad apopleksy tknity

na ambonie 28 lutego 1904 r. ^).

1) Hist. Resid. ad S. Barbaram 1878—1905. Diarium Resid. ad S. Bar-

baram.

Superiorowie rezydencyi w. Barbary w Krakowie:

O. Micha Mycielski prowincya 1878—1880 r. — Henryk Jackowski

do 1881 r.—Micha Mycielski do 1882 r. — Wadysaw Wójcikowski do 1885 r.—

Stanisaw Zaski do 1891 r. — Henryk Jackowski do 1893 r. — Stefan Sko-

dycki do 1896 r. — Maryan Morawski do 1897 r. — Baej Szydowski do

1898 r. — Wodzimierz Ledóchowski do 1900 r. — Marcin Czermiski do

1903 r. — Stanisaw Mieloch.

—•—*-*-#^—

—



ROZDZIA XX.

Nowe kolegia i domy w latach 1880—1905.

§. 109. Rezydencya w. Stanisawa Kostki w Stanisa-

wowie. 1883—1905.

Potny umys prowincyaa Jackowskiego poj odrazu po-

trzeb jezuickich domów na kresach Gahcyi, a zwaszcza na Rusi,

podminowanej rosyjsk i radykaln agitacy. Stanisawów, sto-

lica Pokucia i ruskiego biskupstwa wyda si nader odpowie-

dni. Mieli tam niegdy (1717— 1773 r.) Jezuici pikne kolegium

ze szkoami, fundacyi hetmana w. k. Józefa Potockiego i koció

hojnoci syna jego Stanisawa wojewody kijowskiego dwignity;

kolegium obrócono na gimnazyum, koció na katedr rusk ^). Po

latach dopiero 76 zjawili si misyonarze Jezuici na 15-dniow mi-

sy w kociele ormiaskim, jak opowiedziaem wyej, i znowu ich

przez lat z gór 40, chyba w przejedzie nikt tam nie widzia.

Przetrwaa jednak yczliwa o nich tradycya.

Stanisawów tymczasem > stolica i gród Pokucia*, odarty

z baszt i murów, sta si 1802 r. miastem cyrkularnem, zamieszka-

») Patrz tom 1\, sti-. 1676 i moje dzieko: Jezuici w Stanisawowie. Nowy
Scz 1896 r.
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em gównie przez synów Izraela, a potem wolnem miastem kró-

lewskiem z gminnym samorzdem, z siedzib wadz pastwowycti,

autonomicznyci i wojskowycti. Po poarze 1868 r. dziki energii

i zapobiegliwoci burmistrza dra Ignacego Kamiskiego i jego na-

stpcy yda dra Nimkina, odbudowa si prdko i porzdnie, a pod

wzgldem ludnoci zaj 4 miejsce w szeregu miast Galicyi.

I oto w^ pónej jesieni w^ listopadzie 1883 r. przybywa znów

do miasta trzech Jezuitów: 00. Baczyski, Obmiski i Tychowski.

Tym razem ju nie na chwilow prac misyjn, ale na stay po-

byt. Nie byo ju » panów na Stanisawowie « Potockich, którzyby

jak ongi wojewoda Józef, przyjli na siebie rol » dobrodziejów

i protektorów zakonu « i hojn pask rk tej nowej osadzie dwi-
gnli koció i kolegium. Ale znalazy si szlachetne dobroczynne

serca wród obywateli i obywatelek miasta z uboszej nawet lu-

dnoci, które przychodzcym z brewiarzem i torb podrón Ojcom

cierpie ndz i przymiera godem nie pozwoliy. Zreszt uderza-

jce jest podobiestwo midzy 1883 a 1717 r. Jak wtenczas przy

kociele kolegiackim, tak teraz przy kociele ormiaskim rozpoczli

kapaskie sw^e prace; jak wtenczas, tak teraz mieszkali w wyna-

jtym domu; wtenczas ywia ich hojno magnata, teraz miosier-

dzie mieszkaców miasta. Kocioa uyczy im zacny, powszechnie

uwielbiany arcybiskup ormiaski JX. Isakowicz, który przez wiele

lat bdc proboszczem w Stanisawowie, czu dobrze braki i po-

trzeby duchowne miasta i oddawna pragn wprowadzi tu Jezui-

tów. Przyzna te trzeba, e miejscowy proboszcz ks. kanonik Ro-

maszkan zostawi Jezuitów, lubo na komornem, gospodarzami pra-

wie kocioa. Zaprowadzili wic za zgod jego porzdek naboe-
stwa, kaza po dwa w kad niedziel i wito i coniedzielnych

katechizacyi, suchaU spowiedzi, przewodniczyh arcybractwu Serca

Jezusowego i Apostolstwa modlitwy i mieU swoj osobn zakry-

sty, któr pobono polska opatrzya wnet w ornaty, bielizn

i wiato. Powoli zapenia si zacz koció ormiaski pobonymi,

a byy dnie w roku, gdzie si stawa za ciasny.

Z wyjtkiem kilku drobnych przykroci od mokosów niem-
drych, zaznali Jezuici od miasta yczliwoci wiele jakby tradycyj-

nej, bo wiedziano powszechnie, e Jezuici tu sporo lat byh i pra-

cowali zbonie, przypominay to zreszt stojce po dzi dzie mury
ich kocioa i kolegium, cerkiew katedralna i gimnazyum.
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Zaraz te nastpnego roku (1884), 00. Baczyski i Dbrow-
ski dali rekolekcye wielkopostne w kolegiacie, a korzy bya sn
wielka, skoro jeden z wyszych urzdników przy kolei, z uznaniem

podnosi znaczn odmian na lepsze podwadnych sobie robotni-

ków. Majowe naboestwo wieczorem z codziennemi kazaniami od-

prawiane, cigno prawie wszystk inteligency miasta. W czerwcu

trzech Jezuitów dao kilkudniowe rekolekcye 178 winiom w dzie-

dzicu obwodowego wizienia; suchali kaza pilnie i wszyscy do

witych przystpili Sakramentów. Ówczesny prokurator sdu na-

der uprzejmym listem zoy Jezuitom podzik. W Ustopadzie za
urzdziU nowenn do w. Stanisawa Kostki.

Z wyjtkiem rekolekcyi wiziennych, które si jednak powta-

rzay sporadycznie, naboestwa te i ich porzdek pozosta i dotd
zachowany.

Nowa osada nie majc staego funduszu, nie miaa te i na-

zwiska; egzystencya Jezuitów przez pierwszych lat kilka bya wy-

ebrana, niepewna. Prowincya 0. Jackowski, aby jej da jak
podwalin, osadzi tu 4—6 misyonarzy razem, którzy z domu tego

rozjedah si na wszystkie strony na prace misyonarskie, a uko-
czywszy je, wracaU tutaj na wytchnienie i lejsz prac. Oprócz

misyonarzy przeznaczy dwóch Jezuitów na posug duchown mia-

sta, którzy te stale tu mieszkajc przy kociele ormiaskim pracowali.

W ten sposób osada jezuicka 1885 r. staa si rezydency i domem
misyjnym zarazem: 00. Baczyski i Kamieski stanowili rezyden-

cy, misyonarze 00. Szajna, Makowski, Tychowski dom misyjny;

brat Jan Ma by kucharzem i marszakiem domu zarazem; on te
by pierwszym, który po 124 latach skada w kociele ormiaskim

publiczne luby zakonne.

Misyonarze rozpoczh swe apostolstwo misy w Stanisawo-

wie w padzierniku 1885 r. Zdaje si jednak, e bya ona przed-

wczesn, umysy nie dosy jeszcze na ni przygotowane, udzia

w niej nie by tak liczny, jak sobie Jezuici yczyli, dopiero gdy

na zakoczenie misyi zjecha arcybiskup Isakowicz, zaelektryzo-

wao si miasto cae, konkluzyjna procesya na rynku bya wspa-

nia. Zato w lat 10 potem omiodniowa polsko-ruska misya

w teje kolegiacie nader pomylnym uwieczon zostaa skutkiem,

o czem tak pisze Knryer sianisawoicsTti z 7 listopada 1895 r.
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» Pomimo piciodniowej soty odbya si w l^olegiacie stani-

sawowsliiej misya 00. Jezuitów wedug oznaczonego porzdku

przy znacznym udziale wiernyci, wszystlcich trzecli obrzdków

i stanów^ naszego miasta. Ruski kaznodzieja 0. Bazylianin Weseyj

mia zeszej niedzieli takie grono suchaczów, e obszerna wity-

nia pomieci ich nie moga. Mówi z yciem, z przekonania, na

tle cile religijno-kocielnem, bez adnych aluzyi politycznych-

piew ruski, akafist z towarzyszeniem organu, poprzedza kade

jego kazanie. Codziennie miewa w kolegiacie msz w. w ruskim

obrzdku, podczas której przystpowah Rusinii do komunii w.
W dniu Wszystkich witych celebrowa sum w kolegiacie ruski

kanonik ks. Grobelski, w asystencyi 0. Weseego i ks. Porajki, ka-

techety seminaryum nauczycielskiego, piewacy katedry ruskiej pie-

wali na chórze. Po tej sumie ruskiej wstpi na ambon 0. Wró-

blewski z polskiem kazaniem o wiceniu niedziel. Kazanie to, po-

tne si argumentów i gorcoci wymowy, wywaro na sucha-

czach gbokie wraenie. W ten sposób jedno wiary, pomimo

rónicy obrzdków zostaa wymownie zaznaczon. Wieczorem tego

dnia, pomimo bota, aobna procesya ruszya na cmentarz prze-

peniony ludem, owietlony rzsicie lampionami i wiecami. Do

tych tumów rozrzewnionych ju widokiem grobów i pamici dro-

gich swych zmarych osób, przemówi 0. Szajna, tumaczc jasno,

obrazowo, dogmat wiary w. o czycu. Najwicej uczszczanymi

byy kazania wieczorne O. St. Zaleskiego, znakomitego kaznodziei,

który przekonywujcemi i wymownemi sowy formalnie entuzyaz-

mowa suchaczy.

>Ks. infuatowi Kerschce naley si szczera wdziczno za t
trosk i staranno o podniesienie religijno moralnego poziomu

miasta, a 00. Misyonarzom szczera podzika za niestrudzon a owo-

codajn ich prac. Kazania ich gruntowne, jasne, z ca si prze-

konania i prawdy wygoszone, musz mie swój wpyw zbawienny

a trway «.

O innych misyach ludowych, o rekolekcyach dla kleru i ludu,

dawanych przez tutejszych misyonarzy nie wspominam, nie chcc

nuy czytelnika. Dosy gdy powiem, e cyfra misyi w rozmaitych

stronach Galicyi i indziej, w cigu lat 10 przez nich odprawio-

nych, dochodzi do 300 i tyle, jeeh nie wicej rekolekcyi ludo-
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wych ^). Pracowali na nich rozmaici Jezuici, jak O. Wilczkiewicz,

kilkoletni superior domu, który zdrowie stera na misyach, 00. D-
browski, Tychowski, Szajna, Makowski, Pukasz, Gobek i inni.

Patryarcha misyonarzy, ich jakby instruktor i mentor O. Teofil Ba-

czyski, misyonarz przez lat 36 na Szlsku i w Ksistwie pozna-

skiem, w Prusiech zachodnich, na Warmii i w Galicyi, umar nie-

stety 13 lipca 1886 roku w Chyrowie, przezibiwszy si na misyi

w Szlsku. Osobn, bardzo zajmujc, a pouczajc ksik mo-

naby napisa o tych misyach 0. Teofila i jego towarzyszy, stano-

wiaby ona wany przyczynek, ródo zarazem do studyum reli-

gijno-obyczajowych stosunków ziem naszych.

Wracajc do rezydencyi, najruchliwsza jej epoka przypada na

rzdy superiorskie O. Bratkow^skiego 1886—1888 r. Pierwszy sta-

nisawowski biskup ruski Jks. dr. Peesz i ormiaski arcybiskup

Jks. Isakowicz, wizytujc koció, zaszczycili swoj wizyt i rezy-

dency Jezuitów. Nowy superior nawiza stosunki z obywatelstwem

okolicznem i wysz inteligency miasta i sprowadziwszy z Kra-

kowa O. St. Zaleskiego, urzdzi dla nich w pocie 1887 r. konfe-

rencye rekolekcyjne, osobno dla panów, dla pa osobno. Stawia

si na nie prawie wszystka inteligency miasta i okolicy. Jks. bi-

skup Peesz z kapitu swoj sucha wieczornych dla panów kon-

ferencyi. Zakoczya je generalna komunia w. wielkanocna, do któ-

rej w kociele ormiaskim przystpio 90 kilku panów, pa prze-

szo 200, nie liczc tych, którzy komunikowali si w cerkwi. Po-

dobne konferencye postne powtarzay si lat nastpnych, miewali

je 00. Bratkowski, Klemens Baudiss, MelHn i Jackowski.

Bównoczenie w myl Ojca w. Leona XIII wprowadzono od-

mawianie Bóaca w. przez cay miesic padziernik, katechizo-

wano po wsiach i w szkole przemysowej, odprawiano naboe-
stwa i kazania w kaplicach dworskich, wyjedano w blisz i dal-

sz okolic z kazaniami i suchaniem spowiedzi na odpusty, opa-

trywano w. sakramentami chorych w szpitalu i po domach; dawano

misye w polskim i ruskim jzyku i rekolekcye dla kleru, zakonnic

*) Nie s to cyhy przesadzone. Tak np. jeden tylko misyonarz O. Szajna

w cigu dziesiciolecia pracowa na 74 misyacli, 15 szeciodniowych, a 75 trzy-

dniowych rekolekcyach ludowych. Otó misyonarzy bywao po 4 i wicej,

a wszyscy nie leniwo pracowali.
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i ludu, pamitano i o winiach; sowem wrzao i kipiao od prac

kapaskich i misyonarskich.

Nie wiem, czy w nagrod zato Pan Bóg opatrzy Jezuitów

wasn siedzib. Dziki znaczniejszej jamunie jednej z powanych

matron, zakupili Jezuici realno przy ul. Zabotowskiej 1. 4, cztery

stare domki z ogrodem. Urzdziwszy je jak mona byo naksztat

klasztorku, z bied, niewygodnie, ale zawsze na swoich mieciach

i bez ssiedztwa o cian, zamieszkah tu w maju 1887 r. i docho-

dzili std do kocioa ormiaskiego; zimow zwaszcza por po-
czone to byo z wielk niewygod. Po wyjedzie O. Bratkowskiego

do Lwowa, superiorskie rzdy sprawowa przed lat 5 (1888—1893)

0. Wilczkiewicz i razem z 00. Jakubiskim, Urbankiem i Uramem

pracowa w miecie, podczas gdy 0. Tychowski zarzdza misyami.

Przy kaphcy domowej zaoy jeszcze O. Bratkowski kongregacy

studenck Sodahsów Maryi i dwie niewiast » Dzieci Maryi « i »Ado-

racyi Najw. Sakramentu*, której zadaniem jest opatrywa w or-

naty i biehzn najubosze kocioy. Piknie si rozwija pocza
studencka Sodalitas mariana^ zakaz jednak c. k. dyrekcyi szkolnej,

opierajcy si na ustawie, która uczniom szkó rednich do jakich-

kolwiek stowarzysze nalee zabrania, spowodowa wkrótce jej

rozwizanie. Dwie inne istniej dotd.

Z tem wszystkiem brak wasnego kocioa czu si dawa

dotkliwie, wszystkie jednak pragnienia rozbijay si o brak » nerwu

rzeczy «, funduszu. Ahci 18 padziernika 1893 r. nowy prowincya

0. Szczepkowski zawiadamia Jezuitów, e postanowi, ufny w Opa-

trzno Bo, przystpi do budowy wityni, przysa plan go-

towy, poleci zwozi materyay. W czerwcu 1894 r. rozpoczto bu-

dow. Pikna uroczysto powicenia kamienia wgielnego dnia

15 lipca, w której udzia wziy cechy, bractwa i miasto cae, bya

wyrazem tej radoci, któr mieszkacy Stanisawowa, zwaszcza

przedmiecia Zabotowa z Jezuitami dzielili. Rczo sza budowa,

ju w jesieni 1894 r. mury kocioa stany pod dachem. Na wio-

sn 1895 r. przesklepiono je i otynkowano. Roboty mularskie pro-

wadzi mularz Szkolnicki z Sieniawy, pod kierunkiem inynierów

Krzyanowskiego z Krakowa i Szporka ze Stanisawowa.

Posadzk cementow uoy kamieniarz Czuba z Nowego S-
cza; dbowy chór wspaniay, takie konfesyonay i balaski, s ro-

boty majstra stolarskiego Kruka ze Lwowa. Okna witraowe spro-
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wadzono z Czech. Nad ca za budow czuwa niezmordowany
O. superior Gadowski przy pomocy braci zakonnych, Biaobrze-

skiego, którego roboty jest wieyczka sygnatury i Morawca, facho-

wego mularza. Koció zbudowany pod wezwaniem w. Stanisawa
Kostki, w stylu odrodzenia, dugi 32 metrów, szeroki w wietle

14 metrów, moe pomieci 1.500 osób *).

Na wewntrzne urzdzenie i ozdob jego zabrako czasu i pie-

nidzy. Jezuitom jednak byo pilno otworzy koció. Majc tedy

gotowy ju obraz w. Stanisawa Kostki, sprowadzony z Reiche-

nau, zawiesili go na cianie presbiteryum, ozdobili wiecem kwia-

tów, wymurowali mens pod wielki otarz, zaimprowizowali pobo-

czne dwa otarze, przenieli sw zakrysty z ormiaskiego kocioa,
i ju 6 padziernika 1895 r. w uroczysto Matki Boskiej Róa-
cowej pobogosawili i otwarli koció i rozpoczli w nim naboe-
stwa i prac kapask. Aktu benedykcyi kocioa dokona ks. in-

fuat Kerschka; tumy pobonych, cechy z chorgwiami, bractwa

z feretronami zalegay plac kocielny wieo zniwelowany; po so-
tnym dniu poprzednim, na pó jasne, ciepe przywiecao soce,
jakby i niebo si cieszyo, e stanisawowskiej ziemi przybya je-

dna witynia wicej. Wysza pierwsza ofiara mszy w.; susznie

j celebrowa ten, który by twórc kocioa, O. prowincya Szczep-

kowski. Chór amatorów i kapela kolejowa uwietniy t wielk
pikn chwil, a huk strzaów modzierzowych zwiastowa j mia-

stu. Pod cieniem akncyi na placu improwizowana ambona, wstpi
na ni O. St. Zaski i na tekst: » Powicili dom boy król i lud

*) Wskrzeszenie dawne] czci w. Stanisawa Kostki, uwaali Jezuici za

swój obowizek. Pierwsze kazanie, które O. Tychowski w kolegiacie wygosi,

byo w dzie tego witego i jego czci powicone. Przedcwszystkiem jednak

O. Bratkowski przyczyni si wiele do tego, urzdzajc w listopadzie 1888 roku

wspania uroczysto witego patrona Polski i zakonu, w której udzia wzili

przedstawiciele szlachty i miasta, a któr poprzedzia nowenna z kazaniami.

Starodawny obraz w. Stanisawa, dar wojewodziny Wiktoryi Potockiej, wydobyty

z zapomnienia, zajania znów w otarzu, przystrojonym w kwiaty, gsto owie-

tlonym. Omnastu modych sodalisów Maryi z wiecami w rku okalao go pod-

czas modlitw i piewu nowenny, a z ambony brzmiaa chwaa w. St. Kostki.

Pomimo chodnej pory, koció ormiaski pomieci nie móg pobonych, a no-

wenna koczya si po godz. 8 wieczorem. Dlatego te i nowy koció chcieli

mie pod wezwaniem tego witego i dom swój nazwali ^rezydency w. Sta-

nisawa Kostki*.

JE7UICI W POiSCE. Y. 65
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jego«, stosowne do chwili powiedzia kazanie. Wieczorem tego dnia

odpiewano róaniec. O. superior Gadowski piknem, pierwszem

wew^ntrz murów^ kazaniem wita pobonych, zapeniajcych szczel-

nie wityni. Suplikacye i bogosawiestwo Najw. Sakramentem

zakoczyo ten dzie uroczysty.

W grudniu 1895 r. pusty dotd, pikny chór dbowy otrzy-

ma swój organ o kilkunastu regestrach z szlskiej fabryki Riegera,

a w presbiteryum stan wielki otarz w stylu renesansu. W tyme
stylu i gucie stany póniej dw^a boczne otarze, a gdy mury wy-

schy, zabrano si do wymalowania wntrza wityni. Pocigno
to za sob znaczne koszta, na nowej budowie ciyy dugi. Nic to

nie szkodzi. Pan Bóg ma wicej jak rozda. Jezuici ju dawniej

i przy tej budowie kocioa, w przededniu zwaszcza jego powi-
cenia, doznah tyle dowodów Opatrznoci Boej, a yczliwoci

i ofiarnoci obywateli nawet najbiedniejszych miasta, e si bra-

kiem funduszów i dugami nie bardzo trapih.

Równoczenie z kocioem, stana rezydencya, dwupitrowy

dom zakonny na 10—12 osób ^}.

•) Budowa kocioa i domu rezydencyi pochona znaczn sum;
cz dostarczy prowincya, cz poyczono na lat 29, reszta wye-

brana i tak: Z drobnych skadek 4 000 zr., Najjan. Pan 500 zr., arcybiskup

Morawski 1.000 zr., biskup przemyski Solecki 500 zr., miasto 800 zr., kasa

oszczdnoci 1.400 zr., rada powiatowa 100 zr., magistrat przemyski 25 zr.^

pani Mochnacka 3.000 zr., pani Gorawska 300 zr., pani Husarzewska z Horo-

dyszcza 200 zr., pani Borkowska 100 zr., pani Komian z Krakowa 200 zr.,

urzdnicy nisi kolejowi 300 zr., ksia z Galicyi i Szlska kilka tysicy zr.^

pani Wójcikowa 60 zr., pani Horzowa 100 zr., pan Czermiski 100 zr., pani

Krassowska 50 zr., pan Skotnicki 200 zr., pani Zajczkowa 50 zr. Dochód

z sprzeday obrazków w. St. Kostki 1.400 zr. i inne mniejsze ofiary.

O. Gobek, misyonarz, od ludu szlskiego kilkaset zr., od robotników

polskich w Saksonii, lamp wieczn, turybularz, 6 wielkich, 4 mniejszych lichta-

rzy mosinych, wielki wiecznik (pajk), 6 Uchtarzy ciennych i 14 piknych

stacyi Mki Paskiej z terrakoty za 2.400 marek, wszystko razem przeszo

3.000 zr.

Stolarz lwowski Kruk darowa drzwi gówne dbowe wasnej roboty,

krzeso dla celebransa, i wielki Uchtarz na pascha, take dbowe. Wreszcie

ksigarz dr. Mikowski ofiarowa 99 tomów rónych dzie dla biblioteki domu.

(Hist. Col. Stanisl. a. 1895).

Nie wspominam tego, co do ozdoby otarza i dla zakrystyi darowano,

jak: chorgwie, obrusy, poduszki, puszk srebrn i t. d.
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Nowy od 29 listopada 1896 roku superior Rudolf Churain,

sprzedawszy wielki otarz, jako mniej odpowiedni, do innego ko-

cioa, postawi nowy, roboty brata Dydka, w piknym stylu ro-

maskim i w nim, zamiast reichenauskiego obrazu, umieci dawny,

przez Wiktory Potock sprawiony, woski obraz w. Stanisawa

Kostki. W tym te stylu postawi boczne otarze, zwzi zbyt sze-

roki chór i stara si wielce o upikszenie wityni. Do erygo-

wanych przez poprzednika swego O. Gadowskiego bractw. Najsod-

szego Serca Jezusowego , Niepokalanego Serca Maryi i ywego
Róaca, przyda bractwo Dobrej mierci; 40-godzinne naboe-
stwo, które si przed uroczystoci w. Stanisawa Kostki odpra-

wiao, przeniós na dnie zapustne, kult za w. Stanisawa Kostki,

podniós nowenn z kazaniami i uroczyst celebr 1898 roku, na

któr opata Sotwiskiego z Krakowa zaprosi. Oprócz konferencyi

polskich dla panów i pa, mówi t. r. konferencye niemieckie O.

Herrmann dla oficerów zaogi. Tymczasem trzej misyonarze stanisa-

wowscy, 00. Szajna, Pukasz i Marszaowicz, pucili si na dawa-

nie misy i w Rukowinie.

Najwicej jednak z pracy Jezuitów korzystali kolejarze, urz-

dnicy zarówno jak suba i robotnicy zapisywali si licznie do

bractwa Dobrej mierci, w kociele mieli swój sztandar, pod który

wystpowali na obchodach i procesyach uroczystych, zwaszcza

w Boe Ciao; muzyka kolejowa przygrywaa w wiksze wita na-

boestwom; sowem, wytworzy si midzy rezydency a kolej

stosunek icie przyjacielski.

Z bractwa Dobrej mierci wyonio si katolicko-narodowe

stowarzyszenie w. Józefa, do którego wysi sdowi urzdnicy i inni

panowie przystpili. Stworzy je 1900 r. z p. Stanisawem Horosz-

kiewiczem, dyrektorem mieszczaskiego banku i uoy statut, O.

Piotr Gobek, który za rzdów superiora Skodyckiego 1899 roku

w rezydencyi zamieszka. Towarzystwo nabyo dworek i dwa domy
z ogrodem, w 5 salach na zebrania zagajone przemow religijno-

spoeczn O. dyrektora, odbyway si uczciwe zabawy, na które

czonkowie z rodzinami przybywali. Gownem ich obowizkiem byo
ycie przykadne wedug etyki katolickiej i polskich tradycyi, trze-

we i pracowite, a take propaganda chrzecijasko-spoecznych

poj i zasad midzy kolejarzami, do których dobiera si socya-

65*
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lizm. Prawie wszyscy naleeli do bractwa Dobrej mierci i co

kwarta przystpowali wspólnie do w. sakramentów.

Rozgos cudownego obrazu Matki Boskiej w Kochawinie, po-

da 0. Gobkowi myl urzdzenia zbiorowej pielgrzymki do tego

miejsca, jako wspaniaego objawu wiary katolickiej. Pochwycono

myl skwapliwie, przychylili si do niej dyrektor ruchu kolei p. Fe-

stenburg i kilku wyszych urzdników i przyrzekU udzia wzi
\v pielgrzymce. Jako w oznaczony dzie, 22 sierpnia 1900 r. rano,

zebrao si do 3.000 ptników w kociele w. Stanisawa i na

placu kocielnym, w wili dnia tego przystpio wielu do spowie-

dzi. Std ruszyh pod chorgwiami brackiemi, przy odgosie mu-

zyki i piewie, z 0. Gobkiem i bratem organist Suchodolskim

na czele, na dworzec kolei, i wsiedH do przygotowanych dwóch

dugich pocigów nadzwyczajnych. Dyrektor Festenburg i kilku

urzdników z rodzinami przyczyli si do nich. Koo godz. 10-tej

rano stanli w Kochawinie i w wspaniaym procesyonalnym po-

chodzie, powitani przez miejscowe duchowiestwo, weszli do wi-
tyni, a oddawszy pokon Boga-Rodzicy, przystpiH do komunii w.
i suchali sumy, celebrowanej przez sufragana przemyskiego bi-

skupa Karola Fischera i kazania kanonika Bandurskiego z Kra-

kowa. Po sumie, biskup Fischer zaprowadzi ich procesyonalnie do

cudownej studzienki, i pod golem niebem mia do nich natchnion

przemow. Wieczorem wrócih w tym samym porzdku do Stani-

sawowa, i odebrawszy w kociele w. Stanisawa Kostki bogosa-

wiestwo, rozeszU si do domów swoich.

Nie bardzo by rad z pielgrzymki stanisawowski proboszcz ks.

Piaskiewicz, który w innych razach niezadowolenie swe z pracy je-

zuickiej okazywa; skary si pono u arcybiskupa. Wynik by ten, e
w nastpnym roku pielgrzymka bya jeszcze liczniejsz i kilkuna-

stu wyszych urzdem i stanowiskiem panów, a take sam ks. pro-

boszcz z ks. katechet Malarskim, w niej wzili udzia, prowadzi

j za ten sam O. Gobek, a na celebr przyby arcybiskup Bil-

czewski z kaznodziej ze Lwowa. Uradowany pielgrzymk, a zwa-

szcza udziaem inteligencyi, przyrzek arcypasterz, e niezadugo

odwiedzi » kochanych swoich Stanisawowianów«. Jako 1902 roku

przyjecha do Stanisawowa, odwiedzi towarzystwo w. Józefa

w jego domu, i po uroczystem przyjciu, wrczy prezesowi, Stani-

sawowi Horoszkiewiczowi papieski order pro Ecclesia et Pontifice,
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podnoszc jego starania i zasugi dla sprawy Kocioa, a na cele

stowarzyszenia ofiarowa 500 zr.

Uda si potem do stowarzyszenia sug w. Zyty, które zao-

y tene O. Gobek, po krótkiej przemowie pyta o liczb, a dowie-

dziawszy si, e sug » ytek « blizko 400, e w najtym lokalu

maj biuro wywiadowcze i schronisko, a zamylaj naby dom
wasny, zostawi na ten cel hojny datek. Rzecz jasna, e nie omi-

n rezydencyi; ju o 7 rano odprawi msz dla wszystkich bractw

i kongregacyi, które wspania mow^ zachci do wytrwania w zbo-

nej robocie. Przy niadaniu dzikowa Jezuitom za ich prace

w miecie i na misyach. Pielgrzymki kochawiskie powtarzaj si

corocznie, urzdza je samo towarzystwo w. Józefa.

W jubileuszowym obchodzie mierci Adama Mickiewicza, to-

warzystwo nietylko wystpio gromadnie pod sztandarem i z mu-

zyk, ale w ogrodzie swoim urzdzio, poyczywszy od wojska sze
kuchni polowych, niadanie na 1.000 nakry; usugiwao 60 panien

ubranych po krakowsku, z najlepszych rodzin w miecie.

W miar pomnoenia szkó, coraz trudniej o katechetów. Wic
arcybiskup powierzy ju 1901 r. egzorty niedzielne w szkole real-

nej Jezuitom; miewa je O. Gobek, równie jak rekolekcye wielko-

postne w 4 szkoach rednich przez 4 lata; a w dwa lata potem

nauk religii w 4 szkoach ludowych; udzielali jej 00. Augustyn,

Ignacy Mieloch, Janowski, Wnk. Katechetom szkó wszystkich po-

magali Jezuici w suchaniu spowiedzi modziey. Take kapelanie

w centralnem wizieniu (dla acinników) odda Jezuitom. Obj j
O. Augustyn; oprócz mszy w. i kaza, sucha spowiedzi kadej so-

boty i w wigili wit, a dwa razy tygodniowo udziela religii

w szkole wiziennej. Zay nie mao kopotu podczas » buntu <^ wi-
niów narzekajcych na zy wikt. Podjudzeni przez winia yda,

objawili swoje niezadowolenie strejkiem, i tern, e nie pójd do kaplicy

na niedzielne naboestwo. Kary wyznaczone przez prokuratora sdu
p. Kilijana, zacietrzewiy ich tak, e grozili kapelanowi mierci. On
za przyj rol porednika, nie atw, bo wadza karna ustpowa
nie moe, ale przecie wywiza si z niej dobrze.

Superior Miszkiewicz zaoy 1903 roku sodalicy maryask
pa, w rok póniej sodalicy panów; istniejce ju dawniej towa-

rzystwo Dam w. Wincentego i bractwo Dobrej mierci, uatwio

mu robot. Tak wic stowarzyszeniami i bractwami katolickiemi
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objte zostay wszystkie warstwy i stany; z jakiem podniesieniem

ducha wiary i pobonoci, z jak przeszkod dla rozwoju socya-

lizmu i skrajnych doktryn, atwo zrozumie.

00. misyonarze: Szajna, Marszaowicz, Pukasz, w zastpstwie

jego mody O. Pustkowski, po dawnemu rozjedah si na misye

po Rusi, pracowaU i w zachodniej Gahcyi i w Szlsku. O. Szajna

towarzyszy podczas wizyty pastersldej przez kilka tygodni arcybi-

skupowi Weberowi, przez drugie tygodnie kardynaowi Puzynie

jako kaznodzieja i spowiednik.

W r. 1905 misyonarze opucili stacy stanisawowsk, prze-

niesieni do rozszerzonego kolegium krakowskiego. Przykroci wik-
szych nie doznali Jezuici adnych, tylko o drog dajc przystp

do ogrodu, prowadzi musieh proces z ssiadem, który wygrali ^).

§. 110. Kolegium, konwikt i gimnazyum prywatne w Chy-

rowie. 1883—1905.

Wiemy ju, z jakich powodów prowincya Jackowski posta-

nowi zwin szlachecki konwikt tarnopolski, a otworzy wielki, dla

wszystkich stanów, z gimnazyum majcem prawo pubhcznoci *).

Zachca go do tego i podobno myl pierwsz poda, a co wa-

niejsza, znaczny swój spadek rodzinny na ten cel ofiarowa, da-

wny rektor tarnopolski Maryan Morawski. Wic 1883 r. prowincya

razem z O. Habenim pucili si na wdrówk po Galicyi, aby od-

powiedne wynale miejsce. Nie byo to atwo i ju miano odoy
zamiar na póniej, gdy p. Topolnicki z Ghyrowa, zaprosi O. Ha-

beniego do siebie i ofiarowa wie do miasteczka przyleg Bko-
wice z folwarkami Polan, liwic i czci Suszycy maej, 954
mórg pola i lasu za cen 60.000 zr. na konwikt. Podoba si pro-

jekt, bo okohca podgórska pikna i zdrowa, Chyrów w rodku

*) Historia et litterae annuae Resid. Stanislaopoliensis 1883— 1905.

Superiorowie stanisawowscy:

00. Teolil Baczyski od 1 listopada 1883 r. do 1 wrzenia 1886 r. —
Stefan Bratkowski

. do 1889 r. — Aleksander Wilczkiewicz do 1893 r. — Jó-

zel Gadowski do 1896 r. — Rudoli' Churain do 1898 r. — Stefan Skodycki
do 1902 r. — Ignacy Miszkiewicz.

*) Patrz wyej str. 921.
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Galicji, punkt przecicia sieci kolei naddniestrzaskiej i przemysko-

upkowskiej, krzyuje si tu 5 pocigów osobowych dziennie, ko-

niunikacya wic z caym wiatem atwa, cena take przystpna ^).

Wic nie bawic, d. 16 marca 1883 r. stan w Samborze

notaryalny akt kupna Bkowie z folwarkami na imi p. Pawa Po-

piela i kilku obywateli. O. Mrowiski, ukoczony agronom z Pro-

szkowa, zamieszkawszy w dworku bkowickim, obj zarzd budowy,

zastpi go wkrótce O. liwowski, potem O. Waszyca, a zarzdzali

niewietnie, chocia pojedyncze dziay budowy, bracia Biaobrzeski,

Krzyanowski, Zodkiewicz i Sagadyn, prowadziU umiejtnie i z po-

wiceniem wielkiem. Gospodarstwo rolne ulepszyli, nie bez znacz-

nych wkadów, przyjaciele prowincyaa z Ksistwa poznaskiego

ziemianie, hr. Tyszkiewicz i Józef Krasicki. Potem ju zawiadywali

niem bracia zakonni, a przez lat kilka O. Wolszlegier.

Plan przyszego konwiktu, który mia nosi nazw »gimna-

zyum chyrowskiego«, wygotowa krakowski budowniczy Antoni

uszczkiewicz i ofiarowa si za 400.000 zr. wyprowadzi budy-

nek i odda prowincyaowi klucze od niego w cigu lat trzech. le
si stao, e oferty nie przyjto; prowadzc budow na siebie, wy-

oono dwa razy tyle, prawda, e plan pierwotny zmieniano kilka-

krotnie, np. korytarze I i II pitra zamiast sufitów, otrzymay skle-

pienie, itp. kosztowne w cigu budowy zarzdzano przeróbki.W sierpniu

1885 r. gmach waciwego kolegium (mieszkania dla ksiy), by
ju gotowy, prowincya otworzy (15 sierpnia) kolegium chyrowskie,

zamianowawszy vice-rektorem 0. Juliusza Christiana*). Zamiesz-

*) Chyrów na lewym brzegu Strwia w powiecie starosamborskim, y-
dowska miecina, ma jednak swoj history, jako wasno Tarów i Mniszków

i miejsce zasadzek i utarczek w domowej kótni Drotiojowskiego Szczepana

Jana z Stanisawem Stadnickim z Leska. Wspomina o tem Wadysaw oziski

w »Prawem i lewem* w tomie II na 6 zawodów, i lir. Jan Drohojowski w swej

» Kronice Drohojowskich« I, 68, 72.

') Zakad dwupitrowy zbudowany w kwadrat, frontowe skrzydo dusze
od innych, w rodku wielka statua w. Józefa, l^oowa i)oudniowego skrzyda

przeznaczonego na kolegium, ukoczona w sierpniu 1885 r. ; druga jego poowa
oraz skrzyda zaciodnie i wschodnie, wyprowadzone pod dach w sierp. 1886 r.

Poowa skrzyda frontowego pónocnego stana 1887 roku; dokoczono je za
1888 r. wraz z kaplic konwiktow i pralni parow na boku.

Dnia 6 marca 1890 r. poar wskutek nieostronoci jednego z stolarzy,

zniszczy bdcy na wykoczeniu pawilon pónocny tak, e cay gmach kon-
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kao je odraza 34 osób, bo przeniesiono tu z spalonej Starejwsi

trzechletni kurs filozofii, 5 profesorów, 17 kleryków, oraz ksiy
i braci z dworku bkowickiego. Ale ju pierwszych dni wrzenia
1886 r. przeniesiono trzy najnisze klasy z Tarnopola i otwarto

* konwikt chyrowski w. Józefa « dla 130 uczniów tych klas, bo tyle

pomieci móg pierwszy wykoczony pawilon konwiktu.

Pierwszym rektorem jego mianowany 31 lipca 1887 r. O. Jac-

kowski, który prowincyalskie rzdy zda O. Mycielskiemu. Spie-

szono z drugim pawilonem i znów z pocztkiem wrzenia t. r.

otwarto trzy dalsze t. j. 3, 4, 5 klasy gimnazyalne, usunwszy
kurs filozofii do kolegium tarnopolskiego. W trzech nastpnych
latach otwarto kolejno 6, 7, 8 klas, tak, e w czerwcu 1891 r.

pierwszych 4 »Ghyrowiaków« przystpio do egzaminu dojrzaoci
w Samborze z pomylnym wynikiem ^).

Dlaczego w Samborze, skoro konwikt chyrowski mia odrazu

posiada prawa gimnazyum pubhcznego ? Zwyczaj to ju minister-

stwa owiaty, e zakadom prywatnym nie nadaje odrazu t. zw.

prawa publicznoci, ale stopniowo na nisze, potem na wysze
klasy, zrazu na pewien tylko przecig czasu, potem na zawsze. Po-

wtóre, prowincya Jackowski, budujc gmach konwiktu, nie posta-

ra si równoczenie o profesorów pastwowych, czyh posiadajcych

matur, 4 lata frekwentacyi na uniwersytecie i egzamina pastwowe
nauczycielskie. Minister kultu Conrad, zrobi mu wprawdzie jak
nadziej, e si bez tych egzaminów obejdzie, ale nastpca jego

wiktu ukoczony zosta na wiosn 1891 r. Przy gaszeniu poaru odznaczya si
VI i VII klasa, zwaszcza ucze Tadeusz wida, Litwin. Przyby mu tego roku

osobny, oddalony nieco pitrowy budynek, szpital dla zakanych chorób. (Spra-

wozdanie prywatnego gimnazyum 00. Jezuitów w Bkowicach pod Chyrowem
za rok szkolny 1894 r., str. VI. — Pamitnik chyrowski. Kraków 1903 roku,

str. XVII i XVIII).

Do budowy kocioa, na który zbierano liczne skadki, przystpiono do-

piero 1904 roku. Pikny park, wedug planu inyniera Bauera, sad i zaga-

jenie przed gmachem konwiktu zaoy i urzdzi brat ogrodnik Hofman
z Ksistwa Poznaskiego. Stawy wykopa rzdca p. Krasicki 1888— 1890 roku,

pola za drenowano co rok, a take ogród pod kierunkiem rzdcy hr. Tyszkie-

wicza. Willa Skibiskiego powstaa 1890 r. (Kwartalnik »Z Ghyrowa«^ 1894 r.

czerwiec str. 81).

») Catalogi breves. — Hist. Gol. Chyroviensis 1883—1891.
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baron Gautsch owiadczy stanowczo, e to konieczny warunek

prawa publicznoci.

Wic dopiero 1887 r., gdy ju konwikt chyrowski otwarty,

wysano O. Romualda Czeowskiego na uniwersytet, a za nim in-

nych; O. Gromadzkiemu profesorowi fizyki i matematyki niegdy

na uniwersytecie w Moskwie, kazano zoy austryacki egzamin,

00. Waszyca i Boc zoyli egzamin katechetów^, jeden tylko O. Stopka,

który ju dawniej 1880— 1884 uczszcza na wydzia filologii klasy-

cznej w Krakowie, zoy egzamin profesorski z aciny i greki, on

te by pierwszym dyrektorem zakadu. Zreszt ratowano si pro-

fesorami wieckimi, których za drogie myto co rok zamawiano,

a pozbywano si w miar jak egzaminowani profesorowie Jezuici

przybywali; w roku 1898/9 nie byo ju adnego, oprócz metrów

muzyki i gimnastyki.

Dopiero wic 11 stycznia 1890 r. wyszed reskrypt ministe-

ryum kultu, nadajcy przywilej pubhcznoci na dwie klasy gimna-

zyalne na przecig jednego roku, i dlatego d. 14 Ustopada zjecha

pierwszy raz wizytator radoa Samolcwicz. Potem 2 stycz. 1891 r.

taki przywilej dano dla 4 niszych klas na 3 lata; d. 28 grudnia

1891 r. dla klasy 5 na dwa lata; dnia 21 stycznia 1893 r. dla 6

i 7 klasy na rok jeden: reskrypt ministeryalny 14 grudnia 1893 r.

upowani » prywatne gimnazyum* w Chyrowie do wydawania wia-

dectw, majcych równe znaczenie ze wiadectwami zakadów pa-
stwowych i do odbywania egzaminów dojrzaoci, ale na 3 lata

tylko, które przeduono 1896 r. na dalsze 3 lata, wreszcie 1899 r.

dano raz na zawsze *).

I zaraz 1894 r. zasiado w Chyrowie 14 uczniów do matury,

pod prezydency radcy Germana, z których jeden zda z odznacze-

niem, 12 z dobrym postpem. Odtd te z wyton gorhwoci
wykadano w klasach, tak, e wizytator, radca szkolny dr. German

hamowa zapa profesorów, twierdzc, e za wiele daj od ucz-

niów. Oni mu na to: damy wiele, bo nasi uczniowie da mog
wiele. Jako zdaniem tego radcy, który przez lat 11 wizytowa za-

kad, *gimnazyum chyrowskie bezwtpienia najlepsze jest w Gali-

cyi, tak co do zasobu si nauczycielskich, jak co do doboru ucz-

niów*. Na kilka lat przed nim, pierwszy wizytator radca szkolny

') Sprawozdanie szkolne na r. 1894.
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Zygmunt Samolewicz równie pochlebne o zakadzie chyrowskim wy-

powiada zdanie i to wtenczas, kiedy jeszcze wielu z grona nau-

czycielskiego, wyraao si o nim z niedowierzaniem, niechci na-

wet. Obydwaj ci panowie, nie uwaczajc innym wizytatorom, usta-

lili dobr saw naukow zakadu chyrowskiego w Galicyi, jak si

dotd cieszy. Samo wreszcie ministeryum kultu w dekretach po-

chw^alnych, 1896, 1898 i 14 stycznia 1906 roku uznao rzetelne

zasugi zakadu koo nauk i wychowania modziey. Podobne

uznanie chyrowskiemu zakadowi oddaje synod przemyski, zwoany
przez biskupa Pelczara w r. 1902, w którego aktach na str. 100

nr. 105 czytam: »Rado nasz wypowiadamy z tego, e w dye-

cezyi przemyskiej pod Ghyrowem, istnieje prawdziwie katolickie gi-

mnazyum, prowadzone znamienicie przez 00. Jezuitów «.

Otrzymawszy przywilej publicznoci, gimnazyum chyrowskie

jak inne pastwowe, wydaje od 1894 roku coroczne sprawozdanie

szkolne, umieszczajc w niem rozprawy cile naukowe i histo-

ryczno-literackie swoich profesorów i szczegóow statystyk. Rada

szkolna krajowa, przyzna to trzeba, uatwiaa o ile w jej mocy,

yczenia i starania rektorów okoo dobra i rozwoju konwiktu. Pro-

wincya Jackowski zaprowadzi w nim od pocztku dwa dualizmy;

pierwszy pod wzgldem pensyi czyli opaty rocznej od ucznia, od-

dzia a) taszy 250 zr., h) droszy 500 zr.; drugi pod wzgldem

nauk, oddzia publiczny pastwowy a) i drugi prywatny h). O dua-

lizm pierwszy nie troszczya si rada szkolna, zaprowadzi go O.

Jackowski wbrew zdaniu wielu yzUwych osób dlatego, e skoro

w spoeczestwie s zamoniejsze rodziny, które delikatniej swych

synów ywi, ywi s w stanie i pragn, dlaczegó nie ma si

sta temu uczciwemu ich yczeniu zadosy w konwikcie ? ^). Z pen-

syi 250 zr. od ucznia, nic si nie okroi na utrzymanie profesorów

i samego zakadu, czyli na wynagrodzenie za nauk. Z pensyi za
500 zr. zostanie zawsze co na ten cel. Przypuszcza te, e
co najmniej trzecia cz uczniów umieszczon bdzie na oddziale

*) Program konwiktu w punkcie 6 tak si o tern wyraa: »Aeby pod

wzgldem materyalnym rodzicom mnie] zamonym uatwi korzystanie^ z za-

kadu, a zarazem zabezpieczy sobie wasny byt, zakad dzieli si na dwa od-

dziay, nie rónice si pod wzgldem nauki i ogólnego kierunku, ale jedynie co

do utrzymania, a zatem i pensyi-.
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droszym; obawy, e przez to ucierpi równo koleeska, uwaa
za ponne. Tymczasem wiele majtniejszyci rodziców, idc sn za

demokratycznym prdem wieku, oddawao synów na oddzia ta-
szy; na droszym bywao ich zrazu 50 kilku, potem coraz mniej,

zeszo a do 18-tu. Wic prowincya Szczepkowski zniós oddzia

droszy, zato podniós pensy do BOO zlr. dla wszystkich uczniów,

jak to oznajmia list okólny do rodziców, rektora Gzeowskiego

z d. 15 czerwca 1896 r.

Dualizm drugi co do nauk, by konieczny. Zrozumiaa to rada

szkolna i przysza mu w pomoc. Do chyrowskiego konwiktu odda-

wano uczniów z Królestwa polskiego i zaboru rosyjskiego, chcc
ich uratowa od rusyfikacyi i zepsucia szkó tamtejszych. Ci, za-

zwyczaj z moniejszych rodzin, nie szukaH w szkoach sposobu do

ycia, chleba, ale wyksztacenia, a nie znajc najczciej jzyka nie-

mieckiego, utrudniony mieli równy pochód w klasach z rówieni-

kami. Dla nich wic i tylko w 4- eh niszych klasach, urzdzono

paralelny oddzia prywatny; nauczali, a przynajmniej mogli nau-

cza w nim Jezuici bez egzaminów pastwowych. Rada szkolna

pozwolia na ten wyjtek, pod warunkiem, e prywatni uczniowie

skada bd egzamina przed jej delegatem, którego zakad na swój

koszt sprowadzi. Zgodzia si i na wyjtek drugi, aby eksternici

mogli uczszcza do zakadu, jako zwyczajni uczniowie, a bywao
ich corocznie kilkunastu, mieszkali za u rodzin prywatnych w mia-

steczku Chyrowie. Rzecz jasna, e pod wzgldem systemu nauk,

liczby i rozkadu przedmiotów, gimnazyum chyrowskie trzyma si

cile ustaw i przepisów rzdowych, czuwaj nad tern wizytatoro-

wie szkolni. Do przedmiotów nadobowizkowych zaliczaj si jzyki

francuski, angielski, ruski i rosyjski, gimnastyka i muzyka. W zbiory

za naukowe zakad jest tak bogaty, jak rzadko który pastwowy;

cz ich zakupiono 1888 r. od kupca Szaittera w Rzeszowie*).

*) Dla nauczycieli zakad prenumeruje 100 kilka czasopism naukowych

1 pedagogicznych; hiblioteka ich podrt^czna liczy 30.000, z tych 1.140 polskich

ksiek, wszystkie nowo wprowadzone podrczniki szkolne i abonuje biece
wydawnictwa polskie i niektóre francuskie.

Dla uczniów zamawia zakad 10 pism peryodycznych, biblioteka icli za-

wiera przeszo 4.000 dzie polskich, ruskich, rosyjskich, niemieckich, hancuskich

i angielskich. Corocznie przybywa obydwom bibhotekom po kilkadziesit naj-

nowszych dzie 1 rozpraw w polskim i niemieckim jzyku.
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piew i muzyka troskliwie uprawiane w konwikcie. Dowodem

tego trudne utwory pierwszych mistrzów w wiecie, odgrywane po-

prawnie i z uczuciem na popisach i przedstawieniach pubhcznych.

Zakad bowiem posiada sw kapel i orkiestr i utrzymuje osobnych

mistrzów muzyki. Midzy nimi by od 1887 r. Nikorowicz Józef, nie-

gdy waciciel Zboisk pod Lwowem, sawny twórca melodyi chorau:

»Z dymem poarów «, przyjaciel poety Ujejskiego, zmary w Chy-

rowie, 26 grudnia 1889 r. I drugi, sawny skrzypek Nikodem Bier-

nacki, który po dugiej wdrówce artystycznej po rónych krajach,

zakoczonej wystpami na dworze króla szwedzkiego, wróci do

ojczyzny i osiad w Chyrowie. Przeniós si potem do Sambora

i tam umar 6 maja 1892 r. Przez szereg lat mistrzem kapeU by
ex-kapelmistrz wojskowy, ulubieniec modziey Knippl. wieckich

metrów muzyki dogldali 00. Kohlsdorfer, Libiski i Pitkiewicz,

w^yborni znawcy tej sztuki.

Winienem doda, e podrcznik szkolny » Pocztki logiki «,

napisany przez 0. Nuckowskiego, profesora filozofii i dwukrotnie

wydany, przyja rada szkolna krajowa dla caej Gahcyi. e od

1 padziernika 1893 roku zakad wydaje kwartalnik p. t. »Z Chy-

rowa«, pod godem Deo^ Patriae, Amicitiae, redagowany kolejno

przez 00. Czencza, Boca, Hrubanta, Czenczka, Wojtonia i Bzow-

Gabinet fizykalny, oprócz przyrzdów przepisanych wykazem minister-

stwa owiaty z r. 1884, posiada 338 przyrzdów do rónych dziaów fizyki, nie

liczc wielu naczy szklanych i porcelanowych, preparatów chemicznych, dla

elektryki, batery galwaniczn z 16 ogniw chromowych. Gabinet ronie z kadym
rokiem, w ostatnim 1905 r. kupiono 5, sporzdzili 00. Gromadzki i Zukotyski

drugie 5 przyrzdów fizykalnych.

Gabinet historyi naturalnej jeszcze bogatszy, z samej tylko mineralogii

i geologii okazów przeszo 3.400, kilka tysicy skorup, muszh i Hmaków; owa-

dów 100 kilkanacie pude, niektóre okazy bardzo rzadkie, przysane od Jezui-

tów misyonarzy z Ameryki; ryb w alkoholu 80 sojów, pazów 40 sojów, ga-

dów 90 sojów; wypchanych ryb 40, ptaków 1.600, ssawców 150 kilka.

Oprócz tego posiada zakad zbiór monet i medah, przeszo 5.000 sztuk,

z sfragistyki okazów 46, etnograficznych okazów kilkaset, które uporzdkowa
O. Leon Jakubiski,

Gabinet historyi i geografii posiada przeszo 400 atlasów, map, obrazów

geograficznych, globusów. Wszystkie te gabinety i zbiory pomnaaj si z ro-

kiem kadym i s przedmiotem podziwu zwiedzajcych je znawców. W gabine-

cie rysunkowym znajdziesz modeli gipsowych i drutowych, wzorów rysunko-

wych 160 tek i 295 dzie naukowych w tej sztuce.
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skiego. W pisemku tern modzie take próbuje si literackich,

a przeznaczone jest gównie dla dawnycli »Cliyrovviakóvv i Tarno-

polczyków«, w celu utrzymania koleeskiej przyjani, i opartych

na niej stosunków w przyszem obywatelskiem yciu. Wic te

w kadym zeszycie jest dzia »od Przyjació «, t. j. hsty od da-

wnych kolegów. W zamian zato podana » kronika konwiktowa*, dla

historyi zakadu nie bez wartoci. S artykuy wstpne okoliczno-

ciowe, sprawy sodalicyi maryaskiej, samego zakadu pocztki

i dzieje, wcale dobry opis wystawy krajowej lwowskiej 1894 roku,

któr oglda gromadnie konwikt, opis towarzyskiego ycia w kon-

wikcie i t. p. artykuy religijne, towarzyskie, przeplatane wier-

szami, a take, niestety do czsto, nekrologami kolegów. Udatne

ryciny zdobi to wydawnictwo.

Prefekt generalny O. Makowski stworzy zakad fotograficzny,

który istnieje dotd, a staraniem prefekta O. Stopy ozdobione

wszystkie korytarze obrazami Grotgera i Matejki. Bya nawet przez

lat kilka drukarnia dla domowego uytku, ale z braku miejsca

sprzedano j 1897 roku drukarzowi w Przemylu.

Tyle o stronie naukowej chyrowskiego zakadu, wspomnie

co naley o jego systemie wychowania.

Tu Jezuici pozostah wierni dawnej Ratio studiorum, i opie-

raj je na bojani Boej i wierze w. katolickiej, a wszczepiaj

w uczniów poczucie obowizku, godnoci wasnej i mioci ojczy-

zny, nie zaniedbujc przytem warunków dobrego wychowania i ko-

leestwa *). Duch korporacyjny sam si wród nich wyrabia, do

*) Oto co w tej mierze powiada program zakadu:

1) Gównym celem kolegium w, Józela w Ghyrowie jest chrzecijaskie

wychowanie powierzonych sobie uczniów, a wic wszczepi w nich wiar i za-

sady katolickie i wyrobi w nich cnoty z tych zasad wynikajce, t. j. boja
Bo, sumienno, zamiowanie pracy i obowizków, si cliarakteru, rozumn
i dzieln mio bliniego, w rónych jej kierunkach, a tem samem ochroni

icli, o ile monoci, od zapatrywa przewrotnych i od wystpków, na jakie wiek

mody bywa naraony.

2) Gównemu temu celowi suy na pierwszem miejscu praca umysowa
okoo naukowego wyksztacenia, które obejmuje wszystkie stopnie, od klasy

przygotowawczej , a do maUiry gimnazyalnej. Jemu te odpowiada cae

urzdzenie zakadu, który, nie wykluczajc w zasadzie przyjmowania uczniów

dochodzcych, jest przedewszystkiem internatem. cisy rozkad czasu i zaj;
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czego przyczynia si uniform zgrabny, granatowy z galonkami zo-

tymi, po którym *ich wszdzie poznasz, i z którego oni s dumni.

Uczniów internistów przeszo 400, roku 1905 byo ich 470; s
i Rusini; dla atwiejszego wic utrzymania porzdku i przez

wzgld na rónic wieku, podzieleni s na 8 lub 9 dywizyi; kada
ma swego prefekta, swoj sal naukow (muzeum), sypialni, plac

rekracyjny, przechadzki, lekcye gimnastyki, i oznaczone miejsca

w spólnej sali jadalnej i kaplicy. S to jakby mae konwikty, które

na wiksze uroczystoci i przy publicznych wystpieniach cz si

w jeden wielki zakad pod generalnym prefektem. Uczniowie od

najmodszego wieku przyzwyczajaj si do karnoci i porzdku

i umiej milcze, co u modziey sztuka nie atwa, bo oprócz go-

dzin rekracyi, które spdzaj zim w salach na grze w szachy,

bilard, w^arcaby i t. p., a take na lizgawce na rzece, latem za
na grze w pik, tennisa i t. p. — milczenie wszdzie, na korytarzach

nawet, cile jest przestrzegane. Dla ochdóstwa i zdrowia, ciepa

kpiel w azienkach wedug najnowszej konstrukcyi, dla kadego co

dwa tygodnie, latem kpiel w stawie lub w^ rzece Strwiu. Wodocig
urzdzony przez inyniera Koodziejskiego z Krakowa, opatruje cay

zakad w wod. Przy lejszych chorobach lub chwilowem niedoma-

ganiu, uczniowie lecz si w obszernej infirmeryi, pod zarzdem
jednego z ksiy, a opiek dwóch braci infirmarzy. Dla dotkni-

tych cik lub zakan chorob, osobny dom pitrowy, szpital.

Zakad utrzymuje wasnego lekarza, operatora zarazem dr. Myka,
który codziennie, o pewnej godzinie jawi si w infirmeryi, nawet

gdy chorych niema; gdy s, odwiedza ich tyle razy, ile choroba

wymaga. Rodzice mog odwiedza chorych, w razie cikiej nie-

mocy pielgnowa.

czujno i dozór, jaki bywa w rodzinach na prawie Boem opartych i na obo-

wizek wychowania dzieci sumiennie i powanie si zapatrujcych; kary i na-

grody dla podtrzymania i podniecenia dobrej woH w wychowacach niezbdnie

potrzebne, wspólne ycie i poczone z niem wspózawodnictwo roztropnie kie-

rowane, przestrzeganie porzdku i adu; a nadto wszystko czstsze egzorty

i sakramenta w. godnie przyjmowane, oto najgówniejsze rodki, jakimi zakad
si posuguje.

3) Zakad zastrzega sobie zupen swobod w przyjmowaniu, a bardziej

jeszcze w wydalaniu uczniów, którzyby na towarzyszów swych szkodliwie wpy-
wah, albo do wymaga zakadu nagi si nie chcieli.
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Jednostajno szkolnego ycia urozmaicaj przechadzki trzy

razy w tydzie, majówki, co miesiczne klasyfikacye, i coroczne

rozdanie nagród, wieczorki patryotyczne, imieniny prefekta general-

nego, a nadewszystko rektora. Te uwietnione s zjazdem przyja-

ció zakadu i rodziców, z dalszych nieraz stron; wieczorkiem de-

klamacyjno- muzycznym, lub przedstawieniem scenicznem uczniów,

zakad bowiem ma swój teatr, i sze armatek dla dania salw po-

witalnych, radosnych. Po raz pierwszy obchodzono imieniny rektora

Juliusza Christiana 15 lutego 1887 r. wieczorkiem muzykalnym,

a koron jego by wystp skrzypka Biernackiego, gra nowo uo-

ony swój utwór » Odsiecz Wiednia «. Drugi raz 18 lutego 1889 r.

na imieniny rektora Henryka Jackowskiego, dano wieczorek p. t.

» Polska katolicka*. Zazw^yczaj na imieniny prefekta generalnego,

a take w ostatki, lub podczas wit Boego narodzenia i Wielkiej-

nocy, ci, którzy z powodu trudnoci paszportowych, odlegoci miej-

sca lub innych przyczyn do rodziny pojecha nie mogh, grali ko-

medye jak: » Dziwak* Bohomolca, »Pan Drobiski*, » Warszawiacy

w Karpatach «, »Dwaj dyrektorowie*, » Krokodyl*, »Bewizor z Pe-

tersburga*, » Cudowny rabin w Sadogórze*, * Porwane dziecko*,

»Kraszew^ski w Warszawie* i t. d. Na imieniny rektorskie przedsta-

wiano powane dramata i tragedye jak: » Ostatni dzie Flawiu-

szów* 9 lutego 1891 r., » Krzysztof Kolumb*, »Hermenegild« wy-

znawca wiary, »mier Don Garcyi Moreno*, » Alfred Wielki*, dra-

mat Koernera Zriny; historyczne dramata Szujskiego, » Jerzy Lubo-

mirski*, »Smier Wadysawa IV«, »Dwór królewicza Wadysawa
IV-go*, »Wallas kupiec wenecki* w skróceniu, ^Francesco Carrara*,

*mier Wallensteina*, » Barbara Radziwiówna* akt IV, » Przeor

Paulinów*, » Puascy*, * Kociuszko pod Racawicami*, » Oratorium

sceniczne*, »Ostatni Dziadunio*, »Renegat*, »Ksi niezomny*.

Reyserem tych nieatwych do przedstawienia sztuk, bywali 00.

Koppens i Pitkiewicz, który te autorem jest kilku sztuk, jak: » Pu-

ascy*, * Ostatni Dziadunio*, » piewak Maryi*. Scena chyrowska

odpowiada waciwemu zadaniu teatru, bawi i rozwesela, ale te
rozszerza widnokrg umysowy i uszlachetnia serca.
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g 111. Gocie zacni. — Waniejsze wypadki. — Prace

duchowne Jezuitów chyrowskich. 1885—1905.

Oprócz zwykych goci zwiedzajcych zakad, o których nie

troszcz si uczniowie, chyba, e to kto z ich rodziny, zaszczycili

go sw obecnoci dygnitarze Kocioa i pastwa, mowie zasu-

eni w kraju, a w przyjciu ich uczestniczya modzie szkolna.

Pierwszy wielki zjazd zacnych goci 1 padziernika 1887 r. z po-

wodu odwiedzin ministra owiaty barona Gautscha w tow^arzystwie

radcy ministeryalnego dra Rittnera i przypadajcej prawie równo-

czenie uroczystoci powicenia kamienia wgielnego pod konwikt.

Wiadomo, e baron Gautsch by dyrektorem cesarskiego konwiktu

Theresianum w Wiedniu, wic te jako pedagog ywo si zajmo-

wa zakadem chyrowskim, do którego bytu z urzdu swego wiele

si przyczyni, i objawi O. Jackowskiemu ch ogldania naocznie,

co wiedzia z opowieci. A poniewa nazajutrz odby si miao
powicenie kamienia wgielnego pod konwikt ju w poowie wy-

budowany, wic z ministrem przybyli arcybiskup lwowski Moraw^-

ski, biskup krakowski Dunajewski, eksceencye Pawe Popiel i Adam
ksi Sapieha, hrabiowie Szeptycki z synem, Mniszech, Zdzisaw

Tyszkiewicz, Michaowski, praat Kuiowski, starosta Lewicki, pro-

wincya Mycielski. Dworzec Posady chyrowskiej (bo w Chyrowie

jeszcze go nie byo) ozdobiony i owietlony rzsisto, równie jak

domy po obojej stronie drogi, wiodcej do konwiktu poncego od

wiate.

O godzinie 10 przyja wjedajcych u drzwi wchodowych

kapela zakadu. Nazajutrz p. minister wysuchawszy mszy w. bi-

skupa Dunajewskiego, zwiedza gmach i jego urzdzenia, nie po-

bienie, bo w sypialniach oglda nawet posanie óek. W podziw

go wprawiy zbiory przyrodnicze i etnograficzne, ofiarowane od

misyonarzy jezuickich w krajach zamorskich, wreszcie uda si do

klas. Tu go powita po niemiecku ucze Jendl, po acinie Berkow-

ski, wierszem niemieckim Franciszek Zamojski, mowy przeplataa

kapela konwiktowa. O godzinie 10 V2 P- minister opuci zakad

i w towarzystwie goci, Jezuitów i uczniów z kapel, uda si na

dworzec z powrotem do Przemyla i Wiednia.
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Wieczorem dnia tego dokona przemyski biskup Solecki po-

wicenia kamienia wgielnego pod konwikt i kaplic w asycie

5 arcybiskupów, ruski bowiem i ormiaski przybyli w poudnie,

licznego duchowiestwa i modziey konwiktowej, którzy te pooyli

sw^oje nazwiska na akcie pamitkowym, podpisanym pierwej przez p.

ministra i p. Rittnera. W akcie tym pomidzy innemi czytamy: » Ko-

legium to w wiosce Bkowice pod Chyrow^em, zaczto budowa stara-

niem Ojców Tow. Jez. prowincyi galicyjskiej w 1883 i wiksz cz
jego postawiono czci z ojcowizny O. Maryana Dzierykraj Mo-

raw^skiego, kapana tego Towarzystwa i z wielu jamun ludzi po-

bonych, czci z poyczki zacignitej przez Przeoonych Tow.

Jez. ufnych w Opatrzno Boga i opiek w. Józefa.... Dzieo to

przyjte zostao od wszystkich stanów tego kraju z uznaniem; nie-

zbitym dowodem tego, e... w biecym roku, kiedy 1 kwietnia rok

szkolny si zaczyna, uczniów dochodzcych byo 18, a liczba kon-

wiktorów^ wynosia 254; tych za co prosili o przyjcie, ale dla

braku miejsca odmówi im musiano, byo 142 «.

Podczas obiadu, do którego zasiado 130 osób, na toast re-

ktora Jackowskiego na cze dostojnych goci, odpowiedzia stary

pan Pawe Popiel, serdecznie a mdrze. Wznoszono inne toasty. Na-

miestnik, marszaek krajowy, ksi Lubomirski z Bakoczyc, hr. Ar-

tur Potocki i inni przysali gratulacyjne telegramy.

Dnia 17 padziernika zwiedzi konwikt biskup ru.ski stanisa-

wowski Peesz, pontyfikowa i mia przemow do uczniów. Coro-

cznie przybywah do zakadu na uroczysto pierwszej komunii w.,

bierzmowania lub wita sodalicyi maryaskiej praaci i biskupi

przemyscy i lwowscy, zwaszcza sufragan biskup Glazer, a na ich

uczczenie zbiera si wikszy lub mniejszy zjazd goci, modzie
za urzdzaa wieczorki patryotyczne z orkiestr. W grudniu 1890 r.

wita konwikt wyznawc wiary arcyb. Hryniwieckiego.

W r. 1889 d. 21 maja z wizytatorem radc Samolewiczcm,

zwiedzi na pó urzdowo zakad namiestnik hr. Kazimierz Badeni,

zajy go wielce zbiory przyrodnicze, przez 3 godziny przysuchi-

wa si wykadom i odpowiedziom w kilku klasach. Modzie
uczcia go » akademi*, deklamacyami w ronych jzykach, prze-

platanemi muzyk. W powrocie o 5-ej, na dworcu czekajc na po-

cig, przechodzi si midzy rzdami konwiktorów i rozmawia

z zwyk sobie swobod i humorem.
JEZUICI W OUCE. V. ^^
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W r. 1890 midzy zwiedzajcymi zakad, byli: ksi Wady-

saw Sapielia, Jan i Alfred br. Potoccy, br. Szeptycld, br. Szem-

bek Jerzy przyszy arcybiskup mobilewski, który przed wstpie-

niem do seminaryum, odprawi tu rekolekcye i grono 9 profesorów

samborskicb z dyrektorem na czele, którycb te na rozdanie na-

gród 28 czerwca zaproszono.

To znów w wrzeniu 1891 r. ks. Walery Gromadzki, Sybi-

rak, proboszcz z Tomska, odwiedzajc brata swego Jezuit, zaj
wielce przez dni kilka konwiktorów, opowiadaniem swycb przygód

i opisem wiarogodnym krain sybirskicb i sposobu ycia posieleców

i katorników.

W maju d. 14 r. 1893 zwiedzi zakad prezes dyrekcyi gen.

kolei pastw. Biliski, witany i egnany muzyk. W kilka tygodni

potem 24 czerwca zjawi si wiceprezydent Rady szkolnej krajo-

wej Bobrzyski z radc Gerstmanem, powitany wieczorkiem dekla-

macyjno-muzycznym, a po zwiedzeniu zakadu i bospitacyi w kla-

sacb, odprowadzony przez modzie w galowycb uniformach przy

odgosie muzyki i salwacb z dziaek na dworzec. Uderzony mile

tym widokiem, powzi, jak mówi, zamiar, który urzeczywistni,

zaprowadzenia w rednich zakadach naukowych w Galicyi, podo-

bnych mundurków i kapeh ^).

Tego roku 8 wrzenia przejeda przez Ghyrów Najj. Pan

na rewie wojskowe. Rektor Christian wystara si we Lwowie, e
cesarz pozwoli na duszy przestanek w Posadzie chyrowskiej dla

powitania go przez konwiktorów. Wyruszyli o 9 rano dywizyami,

w onierskim ordynku przy odgosie muzyki na dworzec, ozdo-

biony zieleni, godami Habsburgów i oblony tumami ludu i cze-

kali. O g. 10^2 nadjecha powoli pocig, cesarz sta na schodkach

wagonu, kapela odegraa hymn ludowy, poczem monarcha wyszed

na peron z namiestnikiem i ochmistrzem dworu, i po zwyczajnych

powitaniach przez starost, marszaka, duchowiestwo, uda si z na-

miestnikiem i rektorem Christianem, którego pilnie pyta o stan

*) Wiceprezydent jecha do Sambora, skd powraca do Przemyla ko-

menderujcy jenera Galgoczy z sztabem, a poniewa w Ghyrowie pocigi si
mijaj, wic rozumia, e to na jego powitanie konwikt wystpi w paradzie.

Wyszed wic z wagonu i dzikowa Ojcom i konwiktorom za honory, które si
nie jemu naleay.
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i rozwój zakadu, do » armii « konwiktorów, przegldn dywizye

rad z ici postawy i kaza defilowa ^). Poegna potem rektora

komplementem: »bnrdzo wiele syszaem o waszym zakadzie; cie-

szy mnie, ecie uzyskali dla 7 klas prawo publicznoci « i siad

z wit do w^agonu. Kapela zagraa marsz Hoch Habsburg^ pocig
ruszy do Sambora.

Na wystaw krajow we Lw^owie wyruszy zakad 1 1 wrze. 1894

z rektorem Czeowskim na czele. Dywizyami, i ju dobrze wywiczony
w marszach i defiladzie, przy odgosie muzyki »marsz konwiktorów«,

wszed na plac wystawy, oglda najprzód » Racawice*, potem pa-

wilon przemysowcy, dzia etnograficzny; zebra si pod wystawko-

wym » krzyem przy rozstajnej drodze «, czekajc na monarch,

który zaproszony przez marszaka i namiestnika, przyby take

w tym dniu na zwiedzenie wystawcy. Jako nadjecha, i ogldnw^szy

kilka pawilonów, stan przed orkiestr grajc hymn ludowy

i konwiktem. Powita go po niemiecku ucze VIII- ej klasy Karol

Skrow^aczewski, zaco mu cesarz podzikowa, chwalc niemczyzn

jego poprawn, a dostrzegszy midzy konwiktorami O. Jackow-

skiego, superiora podówczas lwowskiego, zbliy si do niego i roz-

mawia dobr chwil. Jeszcze raz o 4, gdy cesarz opuszcza mia
wystaw, zebray si dywzye przy gównem wyjciu i stanwszy

szpalerem, egnay odjedajcego, okrzykami wiwat, i dwikiem
hymnu ludowego.

Nowy wiceprezydent Rady szkolnej dr. Edwin Paek, syszc
i czytajc pochlebne relacye o chyrowskim zakadzie, pragn oso-

bicie si o tem przekona, wic 20 maja 1903 roku przyby na

jego wizytacy, a potem przysuchiwa si egzaminom dojrzaoci.

Wieczorem witaa go modzie muzyk i utworem scenicznym.

Nader podanymi gomi w konwikcie byU i s dawni Tar-

nopolczycy i Chyrownacy, dzi ju na stanowiskach lub na wy-
szych studyach w kraju i za granic; cyfra tych ostatnich dochodzi

do 287. W r. 1904 odbyli w Chyrowie zjazd walny, ku wielkiej

*) Mistrz szermierki Jaworski, komendant ^ armii konwiktowe], zapomnia

sn, e skoro modzie wystpuje po wojskowemu, to powinna umie defilo-

wa jak wojsko, i nie wywiczy jej naleycie. Wic te defilada przed cesa-

rzem, nie wypada wietnie, z czego nie by rad monarcha, lulnijcy sobie

w paradach wojskowych, ale doda dobrotliwie, e na przyszy raz pójdzie za-

pewne lepiej.

66*
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uciesze i zachcie modszych kolegów, którzy wraz z Ojcami go-

dne im a mie przygotowali przyjcie. Zwaszcza Sodales mariani,

ci niemal corocznie zjedaj na gówne wita sodalicyi.

Zaoy j dla konwiktorów oraz i dla panów z intehgencyi

i szlachty, rektor Jackowski 8 stycznia 1888 roku ^), pierwszym jej

moderatorem by O. Hrubant, pierwszym prefektem ucze Joachim

Wooszynowski. Wnet jednak oddzielono panów i utworzono z nich

drug osobn kongregacy, Uczc blizko 60 czonków, którzy co-

rocznie odprawiaj rekolekcye wspólne, a na swe naboestwa zbie-

raj si w kaplicy razem z konwiktorami, ku niemaemu ich zbu-

dowaniu.

Na kongres maryaski we Lwowie udaa si kongregacya

konwiktowa z uczniami VIII klasy 29 wrzenia 1904 r. pod swym

sztandarem, z moderatorem O. Lachmanem, powitana serdecznie

przez uczniów IV gimnazyum, i przysuchiwaa si uwanie mo-

wom i rozprawom. Symbolem tego kultu Matki Boskiej w zaka-

dzie, jest statua Niep. Poczcia, wielkoci naturalnej, artystycznie

w kamieniu wykonana, na ksztatnym kamiennym postumencie

wród zieleni drzew i barwnego kobierca kwiatów u wyjazdu do

zakadu, jakby na stray ustawiona. Fundowa j 1894 r. doktor

obojga prawa Stanisaw lUasiewicz, ojciec dwóch konwiktorów Ma-

ryana i Stanisawa. Nietylko podczas majowego naboestwa, lub

mszy witej w kaplicy, ale na przechadzkach rozbrzmiewaj

z piersi konwiktorów hymny i pieni ku czci Maryi, naprzemian

z wesoemi piosenkami i patryotycznym piewem. Krótko przed ma-

tur, uczniowie VIII klasy odbyh pobon pielgrzymk 1896 r. do

askami synnej Matki Boskiej w Starejwsi, skarbic sobie jej po-

tn opiek, nietylko na dzie egzaminu ale na ycie cae. W pro-

cesyi farnej Boego Ciaa uczestniczy cay konwikt.

Cze i przywizanie dla StoUcy w. znamieniem jest dobrego

katohka. Oprócz czstych za Leona XIII jubileuszów, które kon-

wikt przykadnie odbywa, i uroczystoci beatyfikacyjnych kapanów
z Tow. Jez., w których modzie braa udzia, wyprawio si 1905 r.

40 konwiktorów, pod opiek prefekta gen. 0. Stafieja i O. Kapauna,

na pielgrzymk ad limina Apostolorum do Bzymu, i razem z stu-

') Równoczenie dla modszych uczniów erygowana kongregacya w. Anio-

ów Stróów.
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dentami gimnazyalnymi z Galicyi, ci pod opiek radcy szkolnego

Gerstmana, otrzymali dwukrotne posuchanie u Ojca w., a po-

bonoci i dobrem uoeniem odbijali korzystnie od innych *).

Dziaalno Jezuitów chyrowskich nie ogranicza si na sam
zakad. Wnet po swem przybyciu, wyrczali miejscowego probo-

szcza Twaroga, wiekiem i chorob znkanego, w pracy parafialnej,

O. Kiciski piewa sumy, mówi kazania, opatrywa chorych, za-

prowadzi kult i bractwo Serca Jezusowego, urzdzi majowe na-

boestwo. Po mierci ks. Twaroga 29 listopada 1886 r., zarz-

dza parafi z woli biskupa, ks. vice-rektor Christian do przybycia

administratora ks. Macha, który te wkrótce zosta proboszczem

i z wdzicznoci przyj t sam pomoc, jak Jezuici poprzedni-

kowi jego dawali. W kilka lat póniej zaprosi ich na wielkopostne

rekolekcye i na kazania pasyjne w farze. Klerycy w niedziele

i wita nauczali katechizmu sub i robotników budowlanych i lu-

dno, przewanie rusk, na folwarkach w Bkowicach i Polanie.

W pocie dawano dla nich trzydniowe rekolekcye. Od 1890 r. za-

prowadzono coroczne rekolekcye dla kapanów i panów z inteligen-

cyi w kolegium, zbierao si ich 30 i wicej. W ostatnich latach

rekolekcye dla kapanów bywaj 2 razy do roku, w których bierze

udzia po 50 ksiy. Równie od kilku lat bywaj w czasie waka-

cyi rekolekcye dla nauczycieli wiejskich, urzdzane staraniem kon-

gregacyi panów.

Rozjedali si te Jezuici zaraz od 1885 r., i czyni to te-

raz, z prac kapask i rekolekcyami do bliszych i dalszych pa-

rafii i kocioów^, do Przemyla, Sambora, Now^ego miasta, Bucza-

cza, do Biki szlacheckiej, Czyszek, Felsztynu, Krakowca, Wojutycz,

Kalwaryi pacawskiej, Niankowic, Sieniawy, Liska, Bozwi, yda-
czowa i t. d. Czsto te udawali si z posug duchowm do nia-

tynki hrabstwa Tarnowskich, do Nadyb p. Tchórzriickich, do Wyko-

tów p. Balickich, gdzie domowe s kaplice, a ostatnimi czasy i do

Laszek, gdzie koció filialny, który oni obsuguj.

Inni, jak O. Kiciski, Boc, Rybka, Smarsy, Kapaun, Nowak,

Ouies, Dbrowski, Heczyski i t. d. wyprawiaj si, zwaszcza pod-

«) Hist. Col. Chyrov. 1886 -- 1905. — Diaryusz konwiktu chyr. 1886—1905.

Sprawozdania szkolne cliyrowskie. — I^uniit^^tnik chyrowski, przez O. Bzów
skiego w drukarni »Czasu« 1903 roku.
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czas wakacyi, na robot duchown do Prus i Szlska, do Saksonii

i Westfalii, gdzie tysice Polaków pracuje w kopalniach i fabry-

kach, niemczy si i sabnie w wierze. Z rekolekcyami do innych

szkó galicyjskich wyjedaU co rok w pocie, 00. Hrubant, Mellin,

Czencz, Boc, Nowak, Krysa, Kapaun, Stafiej.

Jak ju wspomniaem indziej, od 1886 r. odbyway si trzech-

letnie kongregacye prowincyalne, zazwyczaj w lipcu, podczas wa-

kacyi, w kolegium chyrow^skiem dla dogodnoci pooenia i obszer-

noci miejsca *).

Pomimo zdrowego górskiego powietrza, opieki domowego le-

karza i braci infirmarzy, oddzielnego szpitala dla chorób zakanych,

sporo mogiek konwiktorskich zacielio cmentarz chyrowski, sporo

Jezuitów zalego grobowiec wspólny. Jedni z tych maych niebo-

czyków chorob z domu przywieh . inni nabyh w zakadzie,

zwaszcza podczas grasujcej 1888 r. w Galicyi szkarlatyny, której

ofiar pado 3 konwiktorów, Stefan Zaklika, Kazimierz Lasocki, Ka-

zimierz Grabowski; 1889 r. umar w 3 dniach na ró Zygmunt

Mniszek; 1890 roku Bronisaw Doroyski, syn lekarza, który sam

przyby ratowa dziecko, na zapalenie mózgu i Zygmunt Pochow-

ski z Woynia, na zapalenie puc i t. d., wszystkich razem 18. Gay
konwikt oddawa im ostatni usug, a take w dzie zaduszny co-

rocznie, pomodliwszy si na ich grobie, przy dwiku aobnego
marsza Bethovena, wraca do domu.

Ale te umieraU gsto Jezuici. Pocztek da znany nam przez

lat 40 kilka misyonarz, Teofil Baczyski f 13 hpca 1886 roku. Za

nim poszli: 0. Antoni Lenz przez 35 lat profesor greki i t. d.

w Ameryce i Galicyi f 22 grudnia 1888 r. O. Wadysaw Wójci-

kowski misyonarz superior w Krakowie, we Lwowie i w Cieszynie,

dobrodziej kolegium krakowskiego f 14 grudnia 1893 r. O. Alojzy

Horzak, m wielkiej erudycyi, znakomity profesor, dowiadczony

spowiednik warstw wyszych, superior lwowski i rektor krakowski

t 27 padziernika 1900 r. Nieodaowany rektor zakadu 0. Micha

^) Rektorowie chyrowscy: O. Juliusz Christian vice-rektor od 15 sierpnia

1885—1887 r. — Henryk Jackowski rektor 1887—1891 r. — Juliusz Christian

do 1894 r. — Romuald Czeowski do 1896 r. — Piotr Bapst do 1900 r. —Mi-
cha Makowski f 7 sierpnia 1901 r. — Kazimierz Stefaski f 11 list. 1904 r.

—

Maksymilian Koilsdorler vice-rektor od 17 grudnia 1904 do 5 sierpnia 1905 r. — Jan

Nuckowski,
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Makowski f 7 sierpnia 1901 r. I drugi rektor, równie jak tamten

kochany i opakiwany, O. Kazimierz Stefaski f 11 listop. 1904 r.

0. Jacek Stopka, pierwszy przez lat 14 dyrektor gimnazyum chy-

rowskiego f 22 grudnia 1904 r. W kocu zaoyciel chyrowskiego

zakadu, o którym tyle si w rozdziaach poprzednich mówio, O.

Henryk Jackowski f 6 marca 1905 r. Uczczono zwoki wspania-

ym pogrzebem, a pami jego mow aobn biskupa przemyskiego

Pelczara i licznymi nekrologami w pismach publicznych trzech

dzielnic Polski.

Jak w^ kolegium, tak i w grobowcu suszna, aby bracia towa-

rzyszyli ksiom: Pracowity niezmiernie brat Ignacy Ratajski f 14

marca 1890 r., i drugi w sile wieku, brat kucharz Józef Wacek

f 13 kwietnia 1892 r., i trzeci spracowany, a pobony brat Szczepan

Malewicz. Kilku modszych braci: Jan Szurma, Antoni Janiszew-

ski zmarli 1896 roku, brat Ignacy Zodkiewicz, stolarz wyborny

t 1901 r. Wreszcie patryarchowie prowincyi: brat Jan Nemeczek,

przez pó prawie wieku zakrystyan lwowski f 23 wrzenia 1904 r.

Hczc lat 87. Brat Mikoaj Lisowski, furtyan i krawiec z powoa-
nia, jeszcze na dzie przed mierci igy nie wypuci z rki, za-

wsze w^esó i pogodny f 9 stycznia 1906 r., majc lat 90, z tych

65 przey w zakonie.

§. 112. Rezydencya w Czerniowcach. 1885-1889.

Ju podczas misyi 1877 i 1879 roku powzili Jezuici zamiar

osiedlenia si w Czerniowcach *), aby módz skuteczniej przyj Bu-

*) Czerniowce (Gzernauz, Czerniejowce), byy z dawna maem drewnia-

nem miasteczkiem iospodarstwa modawskiego. Pokojem w Kuczuk Kajnardi

dostay si wraz z pónocn czstk Modawii Bukowin, pod panowanie Au-

stryi, i zamienione 1776 r. w stolic tej nowe] prowincyi, to znów po przy-
czeniu Bukowiny do Galicyi, 1786— 1819 r. tylko cyrkularnem czyli okrgowem
miastem, potem znów stolic kraju bukowiskiego. Rozrastay si zrazu powoli,

r. 1830 ledwo 6.800 ludnoci; ale ju 1860 r. ludnoci 3U.U00; r. 1880 mieszka-

ców 45.000, z tych 9.000 Polaków, 7.000 Niemców, 6.000 Rusinów-unitów, kil-

kaset Ormian, 10— 12.000 Rumunów, reszta ydzi; teraz cyfra ludnoci docho-

dzi do 70.000. Miasto rozlege, piknie nun^owane, z wspania katedr rumu-
sk, paacem i seminaryum, od r. 1875 z uniwersytetem, redniemi i niszemi

szkoami etc. Liczne narodowoci i wyznania religijne dugo yy z sob w mi-
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kowinie z duchown pomoc. Zachca do tego praat ormiaski

Mitulski, raniej yczhwym okazywa si zrazu aciski infuat Kór-

nicki, zato pochwalali zamiar niektórzy wieccy, ale wszyscy ci y-
czliwi sercem, skpej byh rki; chcieh, aby Jezuici wasnym ko-

sztem zaoyh dom, postawili koció, ywiH si sami, a za nich

i dla nich pracowali.

Wydarzyo si, e wskutek umowy Leona XIII z cesarzem

Rosyi Aleksandrem III, arcybiskup warszawski, Zygmunt Szczsny

Feliski, zrezygnowawszy z swej stolicy, uwolniony zosta z dwu-

dziestoletniego wygnania w Jarosawiu nad Wog, i w maju 1883 r.

na Moskw i Brze litewski przyby do Lw^owa. Rozpatrzywszy

si w stosunkach galicyjskich, postanowi osi w Czerniowcach,

skd kilka mil do Dwiniaczki, majtku hrabstwa Koziebrodzkich,

arcybiskupowi cakiem oddanych. Chcc mie wasne ciche mie-

szkanie, naby realno, dwa domy z ogródkiem, na kocu miasta

naprzeciw ogrodu miejskiego, pooon. Pomaga klerowi parafial-

nemu w^ pracy kocielnej, i wskrzesi » Rodzin Maryi «, zgromadze-

nie pobonych osób, powicone wychowaniu dziewczt ^). Gieszyh

ej zgodzie, w ostatnim dopiero lat dziesitku stosunki polityczno-narodowe za-

ostrzyy si nieco.

^) »Rodzin Maryi« zaoy ks. Konstanty ubieski (póniejszy biskup

sejneski, zmary w drodze na wygnanie, podobno z trucizny), w Petersburgu

1855 r., aby cio w czstce zastpi brak klasztorów eskich w stolicy. Ale

zajty wielu sprawami, powierzy j opiece ks. Feliskiego, podówczas kapelana

akademii duchownej, który przy pomocy baronowej Meyendorff, z domu hr.

Buol-Schauenstein, ony prezydenta ministrów za Aleksandra II, gorliwej kato-

liczki i panny Florentyny Dyman, uorganizowa i nada regu zgromadzeniu,

zasilajc je panienkami przysyanemi od Wizytek wileskich. Niebawem baro-

nowa Meyendorff, ksine Gagarinowa i Woroncowa, z domu Branicka, day po

1.000 rubli, baronowa Stie;',litzowa 2.000 r., ksina Koczubejowa 1.500 r., inne

po 100, 200 rubli; w 2 miesicach zoya si suma 43.000 rubli, a nadto pani

Naryszkinowa z domu Potocka, ofiarowaa si zaoy szpital na 15 óek. Za-

kupiono wic murowany dom obszerny, do którego, oprócz dziewczt na wy-
chowanie, przyjmowano opuszczone staruszki. Wnet potem Rodzina Maryi

obja w zarzd szpital miejski i ochron dla dzieci i staruszek w Iukszcie,

w czem wspierali j dziedzice miasta Zyberg-Platerowie. Cesarz Aleksander II

zatwierdzi ustawy Rodziny Maryi; ogosiy to dzienniki; zachcone przykadem
rosyjskie wielkie panie zaczy podobne instytucye dobroczynne zakada u sie-

bie, powstay wic domy Rodziny Maryi w Odessie, Jacie i Rydze. Obok »przy-

tuku< Rodziny Maryi, powstao w Petersburgu jractwo opatrywania biednych
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si* i budowali katolicy t pikn postaci biskupa-wyznawcy, zy-
mali si schizmatycy, a metropolita rumuski Morariu Andriewicz,

wyda po niemiecku »Apologi grecko-wschodniego Kocioa*, w któ-

rej kler aciski, zwaszcza za arcybiskupa Feliskiego namitnie

oskara, e pod pozorem krzewienia wiary katolickiej, wprowadzi
chc jzyk i obyczaje polskie do Bukowiny i autonomiczn, samo-

istn t prowincy Austryi, wcieli pragn do Galicyi. W lot po-

chwyciy t ba dzienniki i daleje napada na sdziwego tuacza.

On za spragniony pokoju, wola si usun z Gzerniowiec, a prac
tam i dziaalno religijn przekaza Jezuitom.

Wic 1885 roku zgosi si listownie do prowincyaa Jackow-

skiego, zapraszajc Jezuitów do Gzerniowiec, a na mieszkanie ofia-

rujc domostwo swoje, które odprzeda gotów w przystpnych na-

der warunkach; ciy bowiem na niem dug bankowy 10.000 zr.

w ratach dogodnych spacalny, reszta za 3.000 zr. na 6 lat wy-

paty rozoona. Z mi chci przyj warunki prowincya i zaa-

twiwszy formalnoci z konsystorzem arcybiskupim lwowskim i z rz-

dem, przysa z pocztkiem wrzenia t. r. O. Tychowskiego do sto-

licy Bukowiny.

Ten objwszy realno w posiadanie, w domu przy gównej

drodze, zaraz od wejcia, urzdzi tymczasow kaplic domow
z otarzem i konfesyonaein i odrazu rozpocz prac kapask.
Tymczasem w tyme domu przysposobi 11 pokoików mieszkal-

nych; drugi za dom, w którego piwnicach mieciy si przed ro-

kiem 1880 areszta miejskie, wyrzuciwszy z niego sklepienie piwni-

kocioów w ornaty, kapy i bielizn. (Pamitniki ks. Z. S. Feliskiego. Kraków

1897. II, 61-64).

Ks. Feliski zostawszy arcybiskupem warszawskim, zakupi dwa domy,

jeden na rogu ulic elaznej i Zytnej, dla zgromadzenia Rodziny Maryi, które

pod nazwa. » szwalni « utrzymao si i po wypadkach 1863 r. Zaoonymi przez

niego po powrocie z wygnania domami Rodziny Maryi w Czerniowcach i Dwi-
niaczce, on sam zarzdza a do mierci 1895 r., i odrazu obok szwalni, prze-

znaczy im jako gówny cel, wycliowanie dziewczt. Jako Rodzina Maryi ma
8-klasow szko w Czerniowcach, 80 internistek i wiele dochodzcych ; w Dwi-
niaczce prowadzi szko ludow. Po mierci arcybiskupa Feliskiego rzdzi sio-

stra Zoiia Kocz Rodzin Maryi, która z kocem 1905 r. posiadaa w Galicyi

5 domów wasnych, a pracowaa w 32 domach dyecezyi lwowskie], w 4 do-

mach dyccezyi przemyskiej i otwiera nowe domy w Paranie. Nauczanie wysze
i ludowe dziewczt jest jej gównym celem.
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czne i ciany wewntrzne a zewntrzne spoiwszy ankrami, przerobi

na publiczn kaplic, zdoln pomieci do 800 osób. Wie o osie-

dleniu si Jezuitów, przerazia innowierców, przedewszystkiem me-

tropolit rumuskiego. Opowiadano, e gdy mu j przyniesiono

podczas obiadu, wsta od stou i zamkn si w przylegym po-

koju, smutny i niepocieszony dugo. Ale i magistrat z burmistrzem

Klimeschem na czele, nie rad by nowej osadzie, wstrzyma kaza

roboty koo kaplicy i zada dokumentów, na jakiej podstawie Je-

zuici w tem przewanie schizmatyckiem miecie i kraju dom i ka-

plic otwieraj? Okaza mu je 0. Tychowski, i ukoczywszy ro-

boty, zaprosi miejscowego proboszcza, infuata ks. Kórnickiego na

powicenie kaplicy w pierwsz niedziel adwentu ^) i zaprowadzi

porzdne naboestwo, kazania polskie, które sam mówi, i nie-

mieckie, które gosi przybyy ze Lwowa O. Herman Ache.

Wnet czerniowiecka ydowska Bukowiner Bundschau rzucia

si na on kaplic, e ciasna, nizka i dlatego atwo w niej o po-

ar, a na wypadek poaru ratunku niema, bo wejcie schodami

jedno i wzkie; e wilgotna, zdrowiu szkodliwa, e wreszcie sprze-

ciwia si moralnoci, aby w tak szczupym lokalu tyle osób, m-
czyni i kobiety, wieczorem zwaszcza si zgromadzah. Wic bur-

mistrz na dwa zawody przysa komisy policyjno-budownicz,

która pewne zmiany w^ budowie polecia. Wykona je cile O. Ty-

chowski i zdawao sic, e burza mina. Gdzie tam! W Gzerniow-

cach jak indziej, najbardziej wpywowi s ydzi adwokaci, lekarze,

kupcy; od pewnego czasu mieli oni tu swój Krdn^chen, lo ma-

sosk Humanitas, fili loy teje nazwy w Wiedniu, a przy niej

ochronk Kinder-Asyl- Yerein Montefiore ^). Gi z metropolit Andrie-

wiczem i przedniejszymi Woochami tyle dokazali u prezydenta

kraju Alesaniego, e w kwietniu 1886 r. urzdowem pismem za-
da od arcybiskupa lwowskiego Morawskiego, aby bezzwocznie Je-

zuitów z miasta i Bukowiny odwoa. Zdziwiony anti-konstytu-

cyjnem daniem wysokiego urzdnika arcybiskup, wniós rekurs

do ministra owiaty i wyzna barona Gautscha, prowincya za

') Ociga si zrazu infuat, dopiero gdy mu wytómaczono, ze Jezuici

nie s intruzami, ale z woli arcybiskupa lwowskiego dom i kaplic otwieraj,

ustpi.

2) Br. C. von Dalens Kalender fiir Freimaurer. Leipzig 1885.
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Jackowski, obrabiajc wanie u tego ministra spraw otwarcia

chyrowskiego gimnazyum, poskary mu si na stronniczo buko-

wiskiego rzdu. Wtenczas prezydent Alesani chwyci si legalniej-

szego rodka. Reskryptem 26 grudnia 1886 r. oznajmi Jezuitom,

e wtenczas tylko moe pozwoli na ich osiedlenie si, jeeli wy-

ka si rodkami utrzymania. Wic prowincya Jackowski zoy
w konsystorzu arcyb. sum 19.000 zr. jako wasno hr. Ferdyn.

Hompescha z Rudnika, przeznaczon na to, aby z jej odsetków

utrzymywali si Jezuici w Czerniowcach, o czem konsystorz metro-

politalny uwiadomi 19 maja 1887 r. prezydenta. By nim ju br.

Pino, yczliwy zakonowi, Alesani bowiem ju w lutym t. r. zeszed

nag mierci ze wiata. Wkrótce po nim zmar nagle burmistrz

Klimesch.

Jezuici za, przez lat 8 w drewnianym, napó zbutwiaym

domku, przezwanym szumnie JResidentia C^ernouicensis, przy onej

ubouchnej kaplicy mieszkajc, najprzód we dwóch, potem we

trzech i czterech, pracowali zbonie w miecie, przedmieciach Mo-

nasterzyska i Rosch, i w poblizkiej filii Molodia, kac i katechi-

zujc po polsku i po niemiecku, nietylko w niedziel i wita, ale

przez miesic maj i czerwiec na cze Serca Jezusowego, w swoim,

w parafialnym aciskim i ormiaskim kociele, a take w kaplicy

Sióstr Felicyanek i w drugiej Sióstr Rodziny Maryi. Przy swej ka-

plicy erygowali bractwo trzeciego zakonu w. Franciszka, Róaca
ywego i Dobrej mierci, które jak wiadomo, poczone s z co-

miesicznemi wotywami i naukami.

Dokuczliwoci pocztkowe ze strony prezydenta, burmistrza,

metropolity i ydów, wywoay szczere wspóczucie i yczliwo
u gortszych katolików. Do przyjació zaliczy mogli trzech pro-

boszczów miejskich: infuata Kórnickiego, praata ormiaskiego Mi-

tulskiego i ruskiego kanonika ks. Kosteckiego. Ten, pojednawczem

swem usposobieniem utrzymujc pikn harmoni l\usinów z a-

cinnikami (9.000 Polaków, 4.000 Niemców), odrazu okaza si Je-

zuitom askawym, celebrowa u nich i bywa chtnym gociem,

i uczy si niemieckiego jzyka, ich take zaprasza ze msz w.
na odpusty i wito Jordanu do swej cerkwi, i goci na plebanii.

Za proboszczami poszli ksia wikaryusze, zwaszcza ormiaski ks.

Kasprowicz, a ksia katecheci licznych szkó w miecie: Fischer,

Schweiger, Opolski, Mykietiuk katecheta z Radowiec, kapelan woj-
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skowy (od 1894 r.) Niedermann, weszli z Jezuitami jakby w fila-

delfi, celebrowali u nich sumy, mówili kazania witeczne, oni za
pomagali im pilnie w suchaniu spowiedzi modziey szkolnej. Ten

dobry, icie braterski stosunek z klerem trzech obrzdków w mie-

cie uatwia im bardzo dziaalno kapask, umila ycie, a roz-

ciga si take na kler parafialny wiejski. Proboszczowie z Bojan,

Sadogóry, Seretu, Fiirstenthalu, dziekan Niestenberger z Radowiec

i t. d. zapraszaU Jezuitów na odpusty i w zwyczajne niedziele

z kazaniami, czasem na wypoczynek tylko; sami te chtnie mó-

wili kazania u nich. na uroczysto w. Ignacego i Stanisawa Ko-

stki, piewaU wotywy, sumy, nieszpory.

Górowa ponad wszystkich z kleru, icie ojcowsk dobroci,

bratersk mioci dostojny tuacz arcybiskup Feliski, który mie-

szkajc w Dwiniaczce, gdzie staraniem swem, a przy pomocy hr.

Koziebrodzkich kapUc i dom ze szkol ludow zaoy, bywa

u nich czstym a zawsze podanym gociem, stcut unus e nostris

jako jeden z nich, czasem dni kilka przemieszkujc, uczszcza na

naboestwa i kazania majowe, rzuca swe grosze na tack; to

znów przyby z krewnym swym i pocieszycielem podczas wygna-

nia ks. Fehksem Michaowskim ^), kapelanem z Dwiniaczki na od-

prawienie rekolekcyi, albo w odwiedziny.

Z grona wieckich osób sprzyjaU Jezuitom, nowy od 1887 r.

prezydent krajowy baron Pino de Friedenthal, byy minister han-

dlu i wszyscy jego nastpcy; nowy burmistrz Polak Kochanowski,

hr. Greville, profesorowie uniwersytetu dr. Hiller i dr. Skedel, pó-

niej dr. Halban, lekarz wojskowy dr. PoUak, kapelmistrz wojskowy

kapitan Himmel, dyrektor chóru kaplicznego ukowski, panowie

Leitzner, Leopold, Sachar, Schulz, Kaczmarowski, lekarz Ma-

jer, Krzyanowski aptekarz, pukownik Thuma, radca dworu baron

Fekete, dyrektor banku krajowego dr. Paschkis, m równie pobo-

*) By synem siostry stryjeczne] arcybiskupa, jego kapelanem w Warsza-

wie, pónie] proboszczem na Ukrainie, a potem proboszczem u w. Aleksandra.

Odwiedzi wygnaca w Jarosawiu raz jawnie, a potem niemal co rok skrycie,

w Mordwinowie lub w poblizkie] inne] wsi pod Jarosawiem, biorc paszport

do Samary na kuracy kumysem. Gdy arcybiskup zamieszka w Dwiniaczce,

przyby do niego jako kapelan ks. Michaowski, i pozosta do swe] mierci

27 stycznia 1889 r. Nalea do szczeryci przyjació Jezuitów. (Pamitniki Fe-

lirhskiego II, 303-305).
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ny, jak na Jezuitów askawy. U licznej Polonii czerniowieckiej,

zapisa si dobrze nastpca 0. Tychowskiego od 1 wrzenia 1886 r.,

superior Klemens Baudiss uprzejmoci sw, odwiedzaniem czy-

telni polskiej, i dbaoci o polskie naboestwa i kazania; organ

polski Gazeta czerniowiecka, redagowana przez Klemensa Koa-

kowskiego, coraz czciej wystpowaa z artykuami katolickimi

i umieszczaa wiadomoci o tem, co si na polu koeielnem

robio.

Do szczególnie yczliwycli a dobroczynnych osób w miecie,

naleay zacne panie, hr. Antonina Kszycka, krewna hr. Kozie-

brodzkich, z siostr sw Michalin Starzysk. Te i koció kwia-

tami z swego ogrodu stroiy, i zakrysty w bielizn opatryway,

pamitay i o spiarni rezydencyi, od czasu do czasu wspierajc

jamun, i do 8.000 zr. na budow kocioa wyoyy. Podobni

im byli w wiadczeniu dobrodziejstw i ofiar na koció pastwo
Helmlowie.

W sierpniu 1889 r. urzdzili Jezuici pierwsze rekolekcye dla

ksiy z dekanatów czerniowieckiego i suczawskiego, którym prze-

wodniczy O. Makowski; w rezydencyi mieszkao 13, inni docho-

dzili z miasta. Wstpn przemow mia arcybiskup Feliski, chwi-

lowo tam obecny. Yice-superior Wagner zapisa si dobrze w pa-

mici Molodian Niemców katolików, prac i powiceniem, i razem

z O. Augustynem wyjeda raz po raz na misye ludowe dla Niem-

ców i Polaków.

§. 113. Nowy koció i dom. — Nowe prace w Czer-

niowcach. 1889-1905.

Nowe ycie wstpio w rezydency, z przybyciem superiora

O. Franciszka Eberliarda 23 wrzenia 1889 roku, przedtem dobrze

zasuonego przez lat prawie 20 kolo kocioa w. Barbary w Kra-

kowie. Zobaczywszy mizern kaplic, postanowi wybudowa wspa-

niay koció, którego potrzeb czuli wszyscy katolicy w miecie,

bo fara ledwo 1.500 osób moga pomieci, powoli jednak, ostro-

nie a zrcznie zabiera si do dziea. Zwierzy si najprzód z sw
myl profesorowi, radcy miejskiemu Dworskiemu, który udzieli

mu potrzebnych objanie i o ludziach i o stosunkach miejskich,
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poda wyborny plan akcyi, i przyrzek waln pomoc. Chodzio prze-

dewszystkiem o pozyskanie burmiritrza i przed aiejszych radnych,

aby miasto pozwoho na budow, i dao plac pod koció. Przy

znanej O. Eberharda uprzejmoci i szczciu do ludzi, a pomocy

p. Dworskiego, stao si to bez dugiego zachodu. Zrazu wikszo
rady okazaa si wrcz przeciwn, odbyo si kilka posiedze tak

burzhwych, tyle odezwao si gosów namitnych, e zdawao si,

i zbona sprawa stracona. Wtenczas radca Dworski i pozyskany

dla sprawy burmistrz Kochanowski, poradziU: 1) wnie podanie

nie pierwej, jak w Hpcu, gdy cz rady na feryach i u wód;

2) pozyska gosy radnych ydowskich. Wic 0. Eberhard z O. Wa-

gnerem siadaj do powozu i daleje skada wizyty tym panom,

byU to adwokaci i kupcy — i prosi o poparcie wniosku. Ujci

grzecznoci, przyrzekh i dotrzymali. Bo gdy na penej radzie miej-

skiej 23 lipca 1890 r. projekt ów wniesiono, nietylko gosowaU za

nim, ale zwalczah wymownie radnego schizmatyka, syna metropo-

lity, i kilku katolików, którzy byli przeciwni. Popar ich dzielnie

wymow i powag wywodów p. Dworski.

Dziki tej interwencyi ydowskiej, projekt przeszed, acz sab
wikszoci, wnet potem O. Eberhard obj wyznaczony plac pod

koció w posiadanie. W umowie jego z miastem czytam, e ten

koció ma by monumentalny (ein monumentaler Bau), rozpoczty

ma by w cigu lat trzech, skoczony w cigu lat omiu. Gdyby

tego nie dopeniono, niedokoczona budowa w takim stanie, w ja-

kim si z kocem ósmego roku zaajdzie, przechodzi na wasno
miasta ^). O. Eberhard ju przed zim t. r. pooy fundamenta,

a dnia 7 czerwca 1891 r. powici kamie wgielny arcybiskup

Morawski, w asystencyi arcybiskupa Feliskiego, kilku kanoników

i miejscowego kleru. W trzy lata potem, prawdziwie » monumen-

talna budowa« wspaniaego gotyckiego kocioa w formie krzya,

z ciosu i cegy, wedug planu profesora Leitznera, ju bya gotow;

dnia 25 padziernika 1894 r. arcybiskup, Morawski dopeni jego

konsekracyi, przy udziale caego miasta i okolicznych katolików.

Obok wityni, na gruncie kupionym przez O. Eberharda od

miasta za 400 zr., stan obszerny gotycki dom pitrowy na rezy-

*) Archiv. Prov. Galie.
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dency przeznaczony, z wielk sal na rekolekcye dla ksiy, i ju
27 padziernika 1894 r. Jezuici w nim zamieszkali.

Kto dostarcza pienidzy ? Kosztorys prof. Leitznera opiewa

na 160.000 zr., w rzeczy samej koció z wewntrzn ornamen-

tyk, dzwonami i wielkim organem i z rezydency, kosztowa

208.000 zr. Który to magnat da t sum ? Lud polski w Gali-

cyi, na Bukowinie i Szlsku, a take w Saksonii i Westfalii pra-

cujcy w kopalniach, ale O. Eberhard wyprosi u biskupów^ pozwo-

lenie, u proboszczów za to, e oni sami zapowiadali i zbierali

skadki »na koció Serca Jezusowego w Czerniowcach*, on za zato

dawa trzydniow misy ich parafianom.

Gdy wraca z jednej takiej ekspedycyi kwestarsko-misyonar-

skiej 1892 r., zatrzyma si w Krakowie u w. Barbary. By ochry-

pnity, i prawie szepta, a podniebienie i organa gosowe wygl-

day czerwono-czarne, jak miso surowe wystawione w lecie na

upa soneczny. Wyjoocz troch i znów puci si na kwest i mi-

sye. Wymyli inny take sposób. Oto pikny i dosy wielki obraz

Serca Jezusowego dawa kademu, kto zoy na koció 50 et. (ko-

ron); kilkadziesit tysicy obrazów rozebrali poboni warstw

wszystkich i oprawiwszy w ramy, zawiesili w swych mieszkaniach;

przybyo grosza budowie, ale rós te kult Najsodszego Serca Je-

zusowego. W Galicyi pomagali kwesty bracia Biaobrzeski i Skrzy-

ski. Najtrudniej byo pokry koszta wewntrznego urzdzenia i ozdób

wityni, pomimo, e O. Eberhard, a take i prowincya Mycielski,

udawah si listownie z prob o zasiek do niektórych wysoko po-

oonych osób, i otrzymali je do znaczne. Potrzeba byo zrobi

dug, który jednak w cigu lat 5, dziki zapobiegliwoci 0. Eber-

harda, stopnia do kilku tysicy.

I oto 21 czerwca 1895 r. w nowej wityni pod wezwaniem

Najsodszego Serca Jezusowego, obchodzono pierwsz uroczysto

tego Boskiego Serca z niezwyk wspaniaoci. Trzy odprawiono

wotywy w trzech obrzdkach, 200 dzieci i trzy razy tyle dorosych

przystpio do komunii w., a po nieszporach i kazaniu polskiem,

odbya si procesya do otarza Serca Jezusowego, umylnie w tym

celu przed kocioem u.stawionego, przed którym wobec Najwit-

szego Sakramentu, kilkutysiczny tum wiernych odmówi z swymi

ksimi w trzech jzykach: polskim, ruskim i niemieckim uroczysty

akt powicenia si lioskiemu Sercu. Po suplikacyach i » Przed oczy
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Twoje Panie «, wrócono z dzikczynnem »Te Deum« na ustach, do

wityni. Równie wspaniaego a budujcego obchodu katolickiego

Czerniowce nie widziay dotd, powtarza on si corocznie.

Jeszcze lat kilka superiorowa O. Eberhard w Czerniowcach,

zdobi koció, opatrywa zakrysty, dyrygowa bractwa, kazania

mówi polskie i niemieckie, w miecie i po parafiach, dawa reko-

lekcye ksiom, zakonnicom. Wprowadziwszy 1890 roku rekolekcye

wielkopostne dla obywateli miasta, a konferencye religijne dla pa
i panów, które si corocznie powtarzaj, zaprasza na nie innych

Jezuitów, sam za wyjeda na misye do Bukowiny, na Szlsk, do

Saksonii do polskich robotników.

Tymczasem otwarto nowy dom w Opawie, przy piknym po-

jezuickim z XVIII wieku kociele. Superior opawski O. Langer, zo-

stawszy prowincyaem, upatrzy 0. Eberharda na godnego nastpc
po sobie. Ju on ugruntowa czerniowieck rezydency, wykoczy
koció i spaci prawie wszystkie jej dugi; moga si wic obej
bez niego. A tu biskup sufragan lwowski Weber, oceniajc donio-

so misyi bukowiskich 0. Eberharda, prosi prowincyaa, aby go

jeszcze czas jaki zostawi jako misyonarza na Bukowinie. Wic
zosta, i oddawszy dnia 4 grudnia 1898 r. superiorstwo w rce O.

Mrowiskiego, przez 10 miesicy apostouje na Bukowinie, jest

i w Bukareszcie, gdzie daje rekolekcye zakonnicom, tak zwanym
» Siostrom angielskim «, przez kilka tygodni spowiada i kae (kilka-

kro w obecnoci króla rumuskiego) w katedrze i ju prawie za-

kada rezydency jezuick, gdy ubóstwo biskupa projekt ten uda-

remnia. Icie cudowne byy skutki bukowiskich misyi, do 40.000

osób przystpio do w. sakramentów, jak to stwierdzi wizytujcy

te strony biskup sufragan Weber.

Od niego dowiedzia si o tem arcybiskup Morawski, i tak by
uradowany i wdziczny, e przy pierwszem spotkaniu si z O. Eber-

hardem ucaowa go w rk, ku wielkiemu zakopotaniu skromnego

mi.syonarza. Nie dosy tego. Dnia 29 maja 1899 r. ze Lwowa wy-

stosowa do niego list niemiecki dzikczynny: »Za udzielone mi a-
skawie wiadomoci o Satulmare, Illischestie, Suczawa i Gura Ku-
mora, (gdzie apostoowa O. Eberhard) i o przedsiwzitych przez

W. Ojca pracach misyjnych, wynurzam W. Ojcu moje najszczersze

podzikowanie. Ta ruchoma (amlmlante) pomoc w duszpasterstwie

jest nieocenionem dobrodziejstwem dla biednego, potrzebujcego
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wielkiej uprawy, wiernego ludu, jak dla kleru parafialnego. JX. su-

fragan Weber podczas swej kanonicznej wizyty, mia sposobno
przekona si o bogosawionych skutkach Twojej pracy i podzi-

wia. Istotnie jest on zdziwiony i zachwycony i peen najwikszych

pochwa dla Twej dziaalnoci. Dla arcypasterza za jest to pra-

wdziw pociech i serdeczn radoci, i obowizuje mnie do naj-

szczerszej wdzicznoci « *).

Tern pochwalnem uznaniem wdzicznego arcybiskupa zako-

czy 0. Eberhard czerniowieck swoj misy.

Nastpcy jego, O. Waleryan Mrowiski i Franciszek Janik,

potrzebowali tylko podtrzyma t wrzc akcy w kociele i na

misyach; chcc jednak co i dla wityni i dla domu zrobi, pierw-

szy ogrza mury kocielne, zaprowadzeniem kaloriferów, osuszy

rezydency urzdzeniem kanalizacyi, drugi za rozpocz kosztowne

oparkanienie kocioa, cmentarza i rezydencyi sztachetami elaznemi,

osadzonemi na murowanej podstawie, i dokona jej szczliwie. Go-

tyckiej wiey kocioa nie dostawao zegaru, znaleli si fundatoro-

wie, Karol Freykammer z maonk Józef; ci na pamitk blizkiego

jubileuszu ogoszenia dogmatu Niep. Pocz. N. M. P. ofiarowali na

ten cel 1.000 zr., do których baronowa Gemmingen dodaa 100 zr.

Zamówiono zegar wedug najnowszych ulepsze w fabryce Kretsch-

mera w Pradze; w kwietniu 1901 r. ju zawieszono na wiey. Pobo-

ny fundator umieci nad tarcz zegarow srebrny obraz Matki

Boskiej, nad nim za i po bokach 3 srebrne tablice, z niemieckim

jedn, dwie z polskimi napisami *).

W nowej rezydencyi mieszkao stale 5—7 ksiy, z których

jeden lub dwaj byli katechetami w szkoach ludowych, wszyscy za
kaznodziejami polskimi i niemieckimi. Naboestwa witeczne, ma-

jowe i czerwcowe i brackie rozwiny si w wspaniaej wityni

z ca wystawnoci. O. Rubon zaoy 1898 r. kongregacy ma-

ryask pa, podzielon 1903 r. na dwie, niemieck i polsk, któr

prowadzi potem 0. Waszyca i superiorowie domu. Dla robotni-

ków, aby ich ochroni od socyalizmu, zawiza jeszcze O. Eber-

hard w maju 1900 roku katolickie stowarzyszenie » Przyja*, do

której arcybiskup Morawski wystosowa Ust zachcajcy do walki

») Archiv. Prov. Galie.

«) Hist. Resid. Czernov. 1900-1901.

67JEZUICI W POLSCC. V.
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przeciw teoryom przewrotu. W lutym 1903 roku 0. Waszyca, po

dugich zabiegach zdoa skojarzy sodalicy maryask 7 panów.

Wreszcie 6 lutego 1904 r. odnowi O. Herrmann bractwo Dobrej

mierci dla Niemców, zaoone jeszcze w starej kapliczce.

Szersze te rozmiary przybraa praca misyonarska, tak np.

1900 r. O. Antoni Wierciski przewodniczy rekolekcyom ludowym

wielkopostnym w Radowcach (Radautz), Gurahumora, Solka, przez

3 dni; w Pojanie-Mikuli, Glitt, lUischestie, Schwarzthal, Stulpikany

przez 4 dni, we wsi Arbora gosi misy pokutn przez 7 dni. Ró-

wnoczenie 0. Waszyca dawa rekolekcye w kociele ormiaskim

w miecie; a superior Eberhard rekolekcye studentom gimnazyal-

nym. Podczas wit Wielkanocnych przez kilka lat 0. Augustyn

udawa si w góry do wsi Laurenka i Dunawiec, i do niemieckiej

Augustendorf, których mieszkacy, Sowacy i Niemcy, trzy dre-

wniane kapHce sobie pobudowali *). O. Wierciski na tak misy

popieszy w góry do Russ-Moldawitza, do robotników w fabryce

chemikaliów zatrudnionych, a gdy ci po witach do pracy wróciH,

uda si do wsi Dorna-Kandreni i przez 6 dni (21—27 kwietnia)

gosi ludowi misy pokutn. W sierpniu t. r. dawa rekolekcye

tyme robotnikom w Russ-Moldawitza, o które sami prosili; w pa-

dzierniku za apostoowa w dwóch wsiach górskich, Seletin i Fal-

ken, nalecych do parafii w Karlsbergu.

Ta praca i powicenie si dla Niemców zarówno, jak dla

Polaków, którzy przedtem i w kocielnych naboestwach upole-

dzeni byli, obudzia niech jednego z ksiy katechetów, Polaka

przerobionego na Niemca. Zaskary Jezuitów 1898 r. przed »chrze-

cijasko-niemieckim zwizkiem cJiristlich deutscher Verein«, dla

ochrony interesów i narodowoci niemieckiej w Czerniowcach po-

wstaym, e Jezuici nienawidz Niemców, zaniedbuj kaza niemie-

ckich, zato sadz si na polskie. Do jednego za z Jezuitów wypi-

») Sowacy dla braku ziemi i miejsca, wywdrowali z parafii Pojana

Mikuli i w górach osiedli, morll si teraz i piewaj po polsku. Dla wielkiej

nieznajomoci rzeczy Boskich wród mieszkaców wsi lenych i górskich, kaza-

nia misyjne byy im wprost niezrozumiae. Wic arcybiskup Morawski poleci

Jezuitom, i zdaje si, e jaki fundusz na to opatrzy, aby zamiast kaza, wy-

kadali katechizm po domach i kocioach, i wyuczyw^zy ich gównych prawd

wiary, przygotowali do spowiedzi i komunii w. Nazywano te misye »katechi-

zacyjnemi*.
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sa list, nazywajc ich hultajami, Polaków ateistami, a pierwszy

midzy nimi superior Eberhard, bo w » Czytelni polskiej* mia od-

czyt »o czci Najw. Maryi Panny w dawnej Polsce «, bo propaguje

polonizm i spolszczy chce Bukowin. Napaci te, rozszerzone je-

szcze i opieprzone dobrze, powtórzya gazetka: Biikowiner NacJiri-

chten. Doszo to do uszu arcybiskupa Morawskiego, który si uj
skutecznie za dobr saw Jezuitów czerniowieckich.

Bya to, zdaje si, ostatnia przysuga, któr ten arcypasterz

im wywiadczy. Kocha wszystkich, ale dla czerniowieckich szcze-

gólniejszy ywi afekt, bo religijne zaniedbanie Bukowiny drczyo
jego tkliwe sumienie, oni za sw niezmordowan prac uwolnili

go od tych cierpie, odmieniwszy prawie z gruntu posta rzeczy

na lepsze, wic by im zato w^dziczny. Z tego samego powodu
sufragan jego biskup Weber, Bukowiczyk, przy kadej sposobno-

ci gono uznawa i pochwala bogosawion dziaalno Jezuitów

w ojczynie swojej.

Te same prace misyjne w niemieckim i polskim jzyku po-

wtarzaj si w wielkim pocie i w jesieni w latach nastpnych,

w tych samych miejscowociach, a take w innych, jak: Seret,

Kimpolung, Eisenau, Paltinossa, Panka, Kocma, Sadagóra, Zadowa,

uan, Czudyn, Lichtenberg, Bukschoja, Frassin, Warna, Watra-

Moldawitza, Plesch, Hliboka i t. d., do, e od 1896 do 1905 r.

wcznie, dano 122 wikszych i mniejszych misyi i rekolekcyi lu-

dowych i mona z ca prawd powiedzie, e niema na Bukowi-

nie parafii, ani kapelami, w którejby si jezuickie misye i rekolekcye

nie odbyy, a wiele takich, które co rok lub co lat kilka ich prac
misyjn uynione zostay. W pracy tej uczestniczyli w ostatniem

dziewicioleciu 00. Eberhard, Makowski, Pecsy (Wgier), Waszyca,

Lipski, Lipk, Antoni Wierciski (ten sam jeden da 54 trzydnió-

wek), Augustyn, Smarzy, Haudek, Antoni Szydowski, Klein, Lew,

Mellin, Herrmann, Marszaowicz.

Niedo misyi. Jezuici obsugiwali fili czerniowieck w Me-

lodii, a gdy ta zamienion zostaa na parafi, obsuguj drug fili

w Hliboce, odprawiajc w niedziel i wita naboestwo z kaza-

niem i suchajc spowiedzi. S nadto katechetami w dwóch szkoach

na przedmieciu Rosch, i w 3 picio-klasowej w Manasteryskach*).

*) Fructus spirit. Resid. Czernov.

67'
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Praca i powicenie jednaj szacunek, a yczliwo wdziczn
u tych, którzy skutków tej pracy na sobie doznali. Wic te opi-

nia stolicy bukowiskiej wogóle dla Jezuitów przychylna, u wielu

objawiaa si z szczer yczliwoci. Na pogrzebie 0. Mrowiskiego

29 stycznia 1901 r. postpowali za trumn prezydent kraju baron

de Baumberg, wielu wyszych urzdników, profesorów uniwersy-

tetu i tumy katolików warstw wszystkich.

Na doroczne obiady w dzie w. Franciszka Ksawerego, przyj-

muj zaproszenie tene prezydent, marszaek sejmu, jeneraowie

naczelni, radcy dworu, co si rzadko w zakonnych zgromadzeniach

trafia; na w. Stan. Kostk zbieraj si polscy gocie z burmi-

strzem na czele.

Z Poloni bowiem, szanowan w miecie, yj Jezuici na

przyjacielskiej stopie. Naboestwa t. zw. patryotyczne odprawiaj

si zazwyczaj w kociele ormiaskim, ale kazania mówi raz po

raz Jezuici. Nie mówi ju o duchowiestwie: z maymi wyjtkami

kler bukowiski wszystkich trzech obrzdków, zachowuje z nimi

icie bratni stosunek; nawet kler dysunicki rumuski, za przyka-

dem arcybiskupa dra Repty, ma uczonego, szerszej gowy i do-

brego serca, zoy wiele z swej nieufnoci i niechci jak do kato-

lików wogóle, tak do Jezuitów.

Nowy aciski arcybiskup Józef Bilczewski wizytujc Gzer-

niowce, nietylko odwiedzi ich koció (15 wrzenia 1901 r.), ale

przyj kolacy w rezydencyi; towarzyszyU mu praat lwowski Len-

kiewicz, trzej proboszczowie miejscowi, naczelnicy wadz rzdo-

wych, wojskowych i miejskich, i kilku przyjació domu; i wobec

nich wszystkich, penemi uznania sowy dzikowa Jezuitom za ich

prace kocielne i spoeczne.

Burmistrz, magistrat i rada miejska, przy kadej sposobnoci

staraj si im okaza przychylno i speni ich yczenia; nie dzi-

wi si, bo przecie wspania wityni bez kosztów miasta dwi-
gnit, dodali mu ozdoby, jakiej si i stolica pastwa nie po-

wstydzi.

W ostatnich latach otwarli swe klasztory XX. Misyonarze

(azarzyci) w Kaczyce, 00. Trynitarze w Augustendorfie, liczba

te kleru dyecezyalnego wzrosa, i parafie s obsadzone dostate-

cznie, umniejszya si wic Jezuitom praca na prowincyi. Zwik-
szya zato w miecie, w wasnym kociele, w którym wszelkie na-
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boestwa publiczne i brackie, kazania i katechizacye podwójnie

si odprawiaj, bo w polskim i niemieckim jzyku. Dodajmy do

tego 20 kilka godzin tygodniowo nauki religii w trzech szkoach,

obsug fiUi w Hliboce, odwiedzanie chorych i t. p., a pojmiemy

e ci Jezuici w Gzerniowcach istotnie s zapracowani *).

§. 114. Rezydencya w Cieszynie na Szlsku austryackim

1885-1905.

Urzeczywistniajc swój zamiar otwarcia domów jezuickich na

kresach, obra prowincya Jackowski Cieszyn na tak placówk.

Ju 1611 r. Jezuici mieli w Cieszynie misy, 1614 r. rozpoczt

rezydency, ale dla rozruchów reformacyjnych i wojen, opucili j
i dopiero 1670 r. na prob starosty cieszyskiego barona Lari-

scha, wprowadzi ich powtórnie cesarz Leopold I i dopomóg otwo-

rzy rezydency z szkoami ^).

1) Historia Resid. Czernov. 1885—1905.

Superiorowie czerniowieccy:

O. Szymon Tychowsl^i 1885—1886 r. — Klemens Baudiss do 1888 r. —
Józef Frank do 1889 r. — Franciszek Eberhard do 1.898 r. — Waleryan Mro-

wiski t 27 stycznia 1901 r. — Franciszek Janik do 1903 r. — Ignacy Mellin.

2) Cieszyn zaoy mieli synowie Leszka II Bolko, Leszko i Cieszko

810 r. To pewna, e istnia 1210 r., skoro Benedyktyni zaoyli swój klasztor.

Nalea za do ksit Opolskich, od 1282 r. mia udzielnych ksit, którzy

uznali zwierzchno królów czeskich 1298 r., stali si wic ich lennikami.

Po wyganiciu ksit cieszyskich po mieczu 1625 roku, pozostaa na

zamku cieszyskim ostatnia po kdzieli ksina Elbieta Lukrecya, ur, 1599 r.,

zamna od 1619 roku za ksiciem Gundakarem Lichtensteinem, a do mierci

19 maja 1653 r., ale ksistwo cieszyskie staje si ju 1625 r. wasnoci ko-

rony czeskiej, a wic bera Habsburgów.

Roku 1722 cesarz Karol VI, jako król czeski nada je arcyksiciu Leo-

poldowi Lotaryskiemu, po nim odziedziczy je 1729 r. syn Franciszek Stefan,

od 1745 r. cesarz rzymski Franciszek I. Po jego mierci (f 1765 r.) otrzyma

cieszyskie ksistwo 1766 r. ksi Albrecht saski, syn Augusta III króla pol-

skiego, oeniony z aicyks. Mary Krystyn, wnuczk Franciszka I, a córk Maryi

Teresy. Gdy umar 1822 r., Cieszyn dosta si prawem spadku arcyksiciu Ka-

rolowi, po którym odziedziczy ksistwo cieszyskie najstarszy syn, arcyksi
Albrecht, a po nim synowiec, arcyksi Fryderyk.

Cieszyn by miastem drewnianem, z takime zamkiem i kocioem, umo-

cniony jednak waami. Król Przemysaw 1 nada mu pewne przywileje, ksita
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W r. 1709 otwarto konwikt dla ubogiej szlachty, który osta-

tecznie uposay dla 16 alumnów hr. Adam Wacaw z Tenczyna

(Tenin) 1727 r. Naleaa za cieszyska rezydencya do kolegium

cieszyscy odstpili niektórych praw ksicych, jak bicie monety, nadali nowe

na szynki i targi. Koo 1545 roku Cieszyn przechodzi wraz z ksiciem Waca*
wem III na luteranizm, klasztor dominikaski i szkoy oddano lutrom, klasztor

franciszkaski zburzony. Katolicy srodze przeladowani, wytpieni 1598 roku,

w którym te zaprowadzono prawo czeskie w Cieszynie. Jakby za kar za od-

stpstwo, straszne zarazy 1570, 1585 i 1610 roku dziesitkuj zlutrza ludno
Cieszyna, w ostatniej wymarli wszyscy ministrowie luterscy.

To opamitao cieszyskiego ksicia Adama Wacawa, syna Wacawa III,

oenionego z Elbiet Kettlerówn; 1610 r. powróci do katolicyzmu, przywoa
Dominikanów i Franciszkanów, a 1611 r. pozwoli osiedli si Jezuitom.

Opierah si mieszczanie lutrzy, powoujc si na cesarski Hst elazny

(Majestatsbrief) i na przywilej ksicia 1598 roku. On ten przywilej podar w ka-

waki i odda magistratowi, a miastu kaza przyj katolicyzm; przyja cz
tylko.

A tu 1625 r. hr. Ernest Mansfeld, wódz protestantów w 30-letniej woj-

nie, zaj Cieszyn i rezydowa 2 lata. Protestanci odebrali kocioy i szkoy,

wygnali Jezuitów, a moe oni sami przed Mansfeldem ustpili. To znów 1645

do 1647 r., gdy Szwedzi jen. Forstensona zajli Cieszyn, podnieli gow pro-

testanci. Wygna Szwedów cesarski pukownik Dewagy, ale protestanci po-

zostali.

Po mierci ksinej Elbiety Lukrecyi, odczy cesarz Leopold Cieszyn

od reszty ziem ksistwa i uczyni miastem królewskiem 1659 r., rzdzonem przez

starost. I na t dob przypada powtórne osiedlenie si Jezuitów w Cieszynie.

Pomimo ich gorliwoci, protestanci nietylko pozostali w tem miecie, ale 1710 r.

buduj sobie zbór.

Po strasznym poarze 1720 r , i tylko 29 domów ocalao, Cieszyn od-

murowa si piknie, bo dotd by prawie drewniany, ale przemysowem i han-

dlowem miastem pozosta zawsze. Ludno jego dawniej nie przenosia

7.000, dzi z 6 przedmieciami hczy do 15.000 mieszkaców, Niemców, Cze-

chów i Polaków. Ci ostatni najliczniejsi, pomimo to a do roku 1848 uciskani

przez Niemców, zwaszcza protestantów, którzy chocia w znacznej mniejszoci,

przewodz nad katolikami, i wraz z Czechami wrogo usposobieni dla narodo-

woci polskiej. Bronili jej dzielnie, protestant Pawe Stelmach, zaoyciel i re-

daktor » Gwiazdki cieszyskiej*, który krótko przed mierci zosta katolikiem,

ksidz wiey, pose do rady pastwa, zmary przed kilku laty i ks. Londzin.

Nadludzkiem prawie wysileniem tych ludzi, stano w Cieszynie prywatne gimna-

zyum polskie i pooona tama opresyi niemiecko-czeskiej.

Oprócz urzdów w kadem wikszem miecie powiatowem istniejcych,

Cieszyn jest siedzib wikaryusza biskupiego, a co waniejsza rezydencya arcy-

ksicia Fryderyka z rodzin.
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opawskiego, a z niem do prowincyi czeskiej, potem od 1750 r. do

szlskiej. Szkoami, prac kapask i misyami Jezuici cieszyscy

dopomogli skutecznie do przeamania potgi i oporu rónowierców,

Posiada fabryki mebli, powozów, stolarskie, tkackie, piwowarnie, gorzel-

nie. Ma gimnazya dwa, niemieckie z konwiktem i polskie, szkol realn, semi-

naryum nauczycielskie katolickie, seminaryum protestanckie, bibliotek i muzeum,
wreszcie kas oszczdnoci i teatr. (Peter. Geschichte der Stadt Teschen 1888).

Ksistwo za cieszyskie, wedug » Gwiazdki cieszyskiej « z 13 grudnia

1901 roku liczy 280.000 mieszkaców, z tych ydów 10.000, lutrów Polaków

65.000, lutrów Niemców 15.000 (razem 80.000 lutrów), katolików Polaków

120.000, katolików Czechów i Niemców 70.000, razem 190.000 katolików.

Wkocu cay Szlsk austryacki wedug ostatniego spisu ludnoci w gru-

dniu 1900 r. ma wraz z wojskiem 2.924 gów, 605.649 mieszkaców, t. j. kato-

lików 510.692, katolików unitów 73, protestantów (lutrów) 84.357, kalwinów 365,

ydów 10.042. A nadto Rosyan schizmatyckich 7, Armeczyków schizmatyckich

12, Anglikanów 6, Bezwyznaniowców 82. Co do jzyka (narodowoci): Niemców

281.575, Polaków 178.999, Czechów, Morawców, Sowian 125.836, Wochów 36,

Rusinów 17. Historycznie Szlsk naley do czeskiej korony w. Wacawa wraz

z Moraw; rehgijnie do dyecezyi wrocawskiej, rodkowa tylko cz do oomu-
nieckiej.

Do Cieszyna i Szlska wi si niektóre wspomnienia polskie. W Cie-

szynie sclironia si 1770 r. po odbytym w Biaej sejmie, generahcya konfede-

racyi barskiej, i std, z zagranicy kierowaa ruchami jej w Polsce najniefortun-

niej. Na wiadomo otrzyman z Wiednia 18 kwietnia 1772 r. o konwencyi po-

dziaowej midzy trzema dworami, wysaa Michaa Paca do Wiednia, gdzie za

ca pociech odebra wskazówk, aby generalicya wyniosa si z Cieszyna.

Wyjechaa tedy na tuactwo do Bawaryi.

Cieszyn jest miejscem urodzenia uczonego Wacawa Aleksandra Macie-

jowskiego, autora historyi literatury polskiej, i historyi prawodawstw sowia-
skich. Dzieo to pooono na indeks, czego autor nigdy przebaczy nie móg
Rzymowi.

Take tarnowski biskup Alojzy Pukalski urodzi si w Cieszynie; Polak

zniemczony, w ostatnich jednak latach ycia przyznawa si do polskoci.

Na Szlsku u wsi Wisy, bierze swój pocztek rzeka Wisa; przez Ustro
pynie do Skoczowa, gdzie Wanda »co nie chciaa Niemca*, skoczy miaa do

wody i utopia si; gdzie te urodzi si b. Jan Sarkander ksidz wiecki, za-

mczony przez protestantów z pocztkiem XVII wieku. W Gródku szlskim pod

Cieszynem przyszed na wiat Je/.uita b. Melchior Grodziecki, umczony za

wiar w Koszycach.

Praca Jezuitów cieszyskich rozciga si gównie na miasto i ksistwo

cieszyskie, a wic na 120.000 katolików Polaków, 70.000 katolików Niemców
i Czechów.



1054

ale nie wytrzebili ich zupenie. Teraz jeszcze na 280.000 ludnoci

K:dstvva cieszyskiego, licz 80.000 protestantów (65.000 Polaków,

15.000 Niemców). W samym Cieszynie mieszka ich 2.000. Maj
superintendenta i 3 pastorów, zbór, szko i alumnat protestancki.

Oni rej wrodz w magistracie i w radzie miejskiej i rzecz ciekawa,

podtrzymuj w czci ywio polski w miecie i Ksistwie.

Po kasacie 1773 r. szkoy objU ex-Jezuici z dawnym pre-

fektem 0. Leopoldem Szersznikiem na czele. Ten, bdc zarazem

proboszczem cieszyskim, zakupi od rzdu pojezuickie gimnazyum

pod 1. 112, przytykajce do jezuickiego kocioa i zaoy w jego

salach publiczn bibliotek i pikne muzeum, urzdzi dwa mie-

szkania, na parterze i pitrze, kade po 3 pokoje z kuchni. W te-

stamencie za z dnia 30 stycznia 1806 r., ponowionym przez niego

16 padziernika 1809 r., ogoszonym wraz z rzeczami znajduj-

cemi si »w czarnej skrzyneczce (Almórl) na piecu « dnia 8 lutego

1814 r. tak pisze: »Ta zamknita skrzyneczka znajdowaa si da-

wniej u superiora rezydencyi jezuickiej w Cieszynie i suya do

przechowania depozytów Jezuitów. Po mojej mierci ma by zo-

on w bibUotece i Jezuitom, skoro tylko powróc, co niechaj da

Bóg, aby si jak najprdzej stao, wraz z bibliotek i domem,

w którym si znajduje, i z wszelkiemi bdcemi tam ruchomemi

i nieruchomemi rzeczami (Effecten), oddan«.

Zacny testator umar 1814 r. Prawo Jezuitów do tej biblio-

teki czyli vinculum successionis, wcignite zostao do hipoteki miej-

skiej (lib. 14. fol. 338) w ratuszu cieszyskim 2 czerwca 1826 r.,

a to wskutek dekretu kancelaryi nadwornej 18 czerwca 1825 roku,

rozporzdzenia gubernialnego z dnia 13 padziernika 1825 r. i sta-

rosty cieszyskiego Krischkera, kuratora tej fundacyi 29 padzier-

nika 1825 roku *). Wedug wic brzmienia testamentu, staro.stwo

i mia.sto opiekowa si miao bibliotek jako » depozytem « prze-

znaczonym spadkobiercom Jezuitom, gdyby do Cieszyna wrócih, co

wypowiada wyranie wspomniany dekret kancelaryi nadwornej.

*) Archiv. Resid. Tessinensis. Wierzytelne odpisy z ksig hipotecznych

i katastralnych w Cieszynie zrobione 1883 r. Mianowicie: Extract nr. 20 aus

dem abgeschlossenen Grundbuche iiber die Stadthiiuser zu Teschen. Haupt-Buch

Tom I, Fol. 236. — Extrakt nr. 21 aus dem Grundbuche der Gatastral-Ge-

meincJe Stadt Teschen. Oraz 6 nie widymowanych wypisów z ksigi hipotecznej

co do testamentu ks. Szersznika.
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das.. fiir dermal nur fiir die gehór/ge Behandlung der h' treffenden

Schenkungen ais Dcpositur zu sorgen set *). Okoliczno ta niezmier-

nie uatwiaby osiedlenie si Jezuitów w Cieszynie. Do im byo

powróci, a znaleliby ju wasny dom, pikn bibliotek i muzeum
z kapitaem 12.187 zr. na utrzymanie obojga.

Tymczasem có si dzieje ? Przy zaoeniu nowej ksigi hi-

potecznej dla katastralnej gminy Cieszyna, opuszczono w niej ca-

kiem rincuhmi successionis dla Jezuitów, a prawo wasnoci bez

adnego zastrzeenia » wcielono « do katastru miasta*). Stao si to,

przypuszczam dlatego, e rej wiodcy w miecie superintendent

Haase, burmistrz Demel, katolik przez protestantk on z lutrami

zaprzyjaniony i inni im podobni rajce miasta, zasyszawszy co
od ksiy farnych, o zamiarze osiedlenia si Jezuitów, z obawy

aby dom i biblioteka do nich nie przesza, postarali si o wyrzu-

cenie z nowej ksigi gruntowej vlnculi successionis^ ufni, e w razie

procesu wygraj spraw.

Istotnie caych lat o zeszo Jezuitom na przedwstpnych na-

radach. Ju na Wielkanoc 1879 r. 0. Teodor Janik z koleg i przy-

jacielem ks. Ignacym wieym z Cieszyna, katechet gimnazyal-

nym, posem do rady pastwa, naradzali si nad sposobem wpro-

wadzenia Jezuitów do tego miasta, jako spowiedników Sióstr Elbie-

tanek, które od 1767 roku szpital publiczny obsuguj. Ks. wiey
zwierzy si z t myl wikaryuszowi generalnemu, biskupowi Fran-

ciszkowi Sniegoniowi 3), a zyskawszy jego aprobat, prosi, aby

*) Tame. Wypis 4.

*) Auf Grund der Kreisamtlichen Intimation dto 30 Jiinner 180B und des

ErhebungsprotokoUes dto 26 Miirz 1877 nr. 154, iiber die zum Beliufe der An-

legung eines neuen Grundbuches fiir die Katastral-Gemeinde Stadt Teschen im

Sinne des Gesetzes dto 2 Juni 1874 gepflogenen Erliebungen wird das Eigen-

thumsrecht fiir die Probst Leopold Scherschnik'sche Biblioteli-Stiftung einver-

leibt. (Vide Hypot XIX, fol. 338-340).

3) Zrobi go biskupem 1883 roku ksi biskup wrocawski Herzog, aby

i cz austryackiej dyecezyi nie bya pozbawion dostojnoci biskupiej. Na

pamitk konsekracyi w Cieszynie, wmurowano u fary tablic z niemieckim na-

pisem. W lat niewiele starzec umar 1891 r., a kardyna Kopp nie chcia ju
mie adnego biskupa w Cieszynie. Biskup ISniego by zarazem dziekanem

i proboszczem Cieszyna i praatem papieskim, typ poczciwego Szlzaka, który

na Niemców od dziecistwa przywyk patrze jako na wysz istot, ale Pola-

kom krzywdy czyni nie pozwoli.
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u ksicia biskupa wrocawskiego Roberta Herzoga, u arcyksicia

Albrechta, ksicia Cieszyna, wielowadnego na dworze cesarskim,

i u nadwornego marszaka arcyksicia, hr. Lariscia na Frysztacie,

za t spraw ordowa. Ale biskup Sniego, powolny usposobie-

niem i wiekiem, zdaje si, e nic dla sprawy nie zrobi, prowin-

cya za Mycielski roli spowiedników u zakonnic nie uwaa za

odpowiedn instytutowi. Skoczyo si na dobrych chciach, o któ-

rych zasyszeh co ksia cieszyscy, wcale nie radzi przybyciu Je-

zuitów, a przez nich koryfeusze miasta i zawczasu odjli Jezuitom

prawo do fundacyi szersznikowskiej.

Upyno lat kilka, prowincyaem by od 1881 r. 0. Jackow-

ski, Cieszyn wyda mu si wyborn placówk kresow, czeka tylko

sposobnej chwih, aby j zaj. Nadarzya si. Umar kapelan kla-

sztoru i szpitala Elbietanek, tercyarek w. Franciszka, ks. Józef

Bia, zahczony, jak jego poprzednicy, dekretem gubernialnym dnia

7 czerwca 1811 roku do miejscowych wikaryuszów ^). Prowincya

Jackowski decydowa si, aby na pocztek miejsce jego zajli Je-

zuici, zamieszkah wic na kapelanii, a pracowah w kocióku Elbie-

tanek.

W tym sensie udawa si ks. wiey kilkakrotnie najprzód do wika-

ryusza generalnego niegonia, potem 27 marca 1883 r. do biskupa

wrocawskiego Herzoga, od którego ju 31 marca otrzyma bardzo

askaw odpowied, z dodatkiem, e » wyprawi zaraz stosowne

wnioski « ^). Do kogo? do prowincyaa, jak si zdaje i wikaryusza

generalnego, a moe i do którego z prawników, temu bowiem wi-

karyuszowi donosi ksi biskup, e » bibliotek szersznikowsk b-
dzie si stara odebra (werde heanspruchen) . Dokumenta za po-

trzebne wyszuka ks. wiey, kaza porobi wierzytelne odpisy, a po

Wielkiejnocy przesa je biskupowi do Wrocawia^}.

Ostateczne przeprowadzenie rzeczy naleao do biskupa nie-

gonia, powolnego z natury, a przez niechtnych Jezuitom ksiy do

») Hist. Resid. Tessin. in fol. str. 7.

«) ^'Z szczególniejsz przyjemnoci z doniesienia (Bericht) JX. poznaem

pobon gorliwo w przywróceniu Jezuitów do Cieszyna, dla których odpowie-

dne polecenia (Antraege) zaraz wyprawiem. Imci Xdza prosz, aby w te] bar-

dzo na sercu lecej mi sprawie dalszej rady i pomocy zechcia mi udzieli*.

(Z listu ks. Janika do ks. Merkla 10 kwietnia 1883).

^j wiey do Janika 20 marca 1883.
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zwlekania jak najdue] nakanianego. Trudno bya w tern, e Je-

zuici nie clicieli by policzeni do wikaryuszów parafialnych, pobie-

ra pensy i zalee od proboszcza. Z czego wic bd yli, kto

im da utrzymanie ? Przy dobrej woli zakonnic, ucieszonych przy-

byciem O. Wójcików-skiego 25 lipca 1885 r., a w^net potem O. Fran-

kego, mona byo rzecz w kilku godzinach uoy. Uczyni to O.

Wójcikowski, a w obszernym memoryale wprost do ksicia biskupa

Herzoga 7 wrzenia t. r. prosi »o zatwierdzenie samodzielnoci

i niezalenoci od fary kapelana szpitalnego «. Na to mu ksi bi-

skup 16 wrzenia: » Zwracajc trzy dokumenta zaczone, oznaj-

miam JXdzu, e wedug Twojego wniosku, w^ydaem ks. biskupowi

niegoniowi polecenia*. Ten dla Jezuitów w istocie yczliwy, rad

by takiemu obrotowi rzeczy, przyj Jezuitów serdecznie i opowie-

dzia pierwszy, co mu ksi biskup poleci^).

W ten sposób pow^staa 1885 r. »misya cieszyska*. Mieszka-

nie i zupene utrzymanie, oraz 200 zr. rocznie zapewniy Jezuitom

zakonnice; oni za wolni od obcej ingerencyi i troski o chleb *),

oddali si cakiem pracy w^ miecie i Ksistwie cieszyskiem, nie

troszczc si o nieask burmistrza Demla, który skadajcego

pierwsz wizyt 0. Wójcikowskiego, przyj stojco i powita .só-

wkami: »Nie bardzo si ciesz przybyciem ksidza, raz e Polak,

powtóre e Jezuita*.

A mieli szerokie pole przed sob. Charakterystyczn bowiem

rzecz na Szlsku austryackim jest dominujcy wpyw protestan-

tów, chocia liczebnie o wiele nisi s od katolików, chocia

arcyksi
,
pan poowy kraju i inni wielcy panowie katolicy,

rzd i urzdnicy przewanie katolikami. Mnogie tego przyczyny.

Brak przedewszystkiem biskupa dyecezyalnego , którego jene-

ralny wikaryusz w- Cieszynie nie zastpi. Brak prawie zupeny

zakonów mzkich, a do przybycia Jezuitów, eskie zgromadzenia

bez wpywu na stany wysze. Brak seminaryum, które, i to nie-

mieckie, zaoy dopiero kardyna Kopp w Widnawie. Mieszanina

narodowoci, a std i kleru; ksia czescy lub niemieccy zarz-

*) Wójcikowski do O. Merkla 26 wrzenia 1885 r.

*) Rzd dopaca rocznie 42 zr. 9972 et., biskup niego (f d. 13 lipca

1891 r.) dawa rocznej jamuny 50 zr. Co te przynosiy jura stolae z szpi-

tala, które biskup Herzog poleci zatrzyma, aby dla nastpnych kapelanów nie

wynika strata, lub kopot w ich odzyskaniu. (Hist. Resid. Tessin. p. 14).
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dzaj nie rzadko parafiami polskiemi, a wychowani byli w semina-

ryuni oomunieckiem, wedug mody józefiskiej. Wreszcie liczebnie

niszym protestantom przychodz w pomoc liberalai katolicy

i ydzi, wic dziki temu duchowo maj oni przewag nad

katolikami. Naleao wic tych ostatnich podwign, pokrzepi,

uwiadomi o swej nietylko liczebnej, ale i religijnej sile i po-

tdze, i to wanie byo zadaniem Jezuitów. Jake si do tego za-

brali ? Urzdzili si najprzód w Cieszynie. W porozumieniu z za-

konnicami i wedug dawnego przepisu biskupiego danego kapela-

nom, uoyli porzdek mszy i naboestw w kocióku szpital-

nym ^), wskrzesih kazania niemieckie; mówi je O. Frank nietylko

w niedziel i wita, ale na majowem naboestwie i nowennach
do Najsodszego Serca Jezusowego i Niepokalan. Poczcia N. M. P.

i w. Anny.

Patryoci polscy na Szlsku wzili to bardzo za ze Jezuitom,

twierdzc, e przed ich przybyciem mówiono w Cieszynie tylko ka-

zania polskie, oni dopiero wystpili z niemieckiemi, przyczyniajc

si tem nie mao do germanizacyi Szlska. Zarzut niesuszny.

W Cieszynie jak i na Szlsku z dawien dawna a do 1848 r.

przewag mieU Czesi, jak to wskazuj nagrobki dawniejsze na

cmentarzu, jak po dzi formularze rzdowe telegraficzne i podat-

kowe, w niemieckim i czeskim, a nie w polskim drukowane jzyku.

We farze mówiono te kazania czeskie do 1844 roku, w którym

pierwszy ks. wikary Antoni Kaszika pocz mówi, zamiast cze-

skich kazania polskie. Dzi w Cieszynie Czechów garstka, ale

Niemcy katolicy, ci byli tam zawsze i s dzisiaj do liczni. Otó
dla nich to mówiono kazania niemieckie w kocióku Elbietanek

wnet po ich zaoeniu 1767 r. i za ich zgod, a cesarz Józef II

dekretem 24 padziernika 1783 r. zwyczaj ten pochwali i zatwier-

dzi. Gdy 1811 r. kapelan zakonnic ks. Antoni Abenroth dla sta-

roci urzd swój zoy postanowi, prosi magistrackich panów,

aby czuwali nad wykonaniem powyszego dekretu, a e to dla ka-

*) Codziennie o 8 msza w. konwentualna z bogosawiestwem Najw.
Sakramentu. W niedziel i wifa o 8 msza piewana, po niej kazanie niemie-

ckie. Inne drobniejsze naboestwa wedug ksiki zakonnej p. t. Monumenta
et monimenta. Ale Jezuici suchali pilnie spowiedzi; 6.500, potem 12.000 ro-

cznie, wprowadzili czstsze przystpowanie do sakramentów w., a kazaniami
niemieckiemi cignli inteligency miasta.
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pelana ciar niemay mówi niemieckie kazania, eby wystarali si

o podwyszenie pensyi i zaliczenie go do wikaryuszów farnych.

Jako magistrat wyjedna w gubernium dekret 7 czerwca 1811 r.?

wrczony przez starostwo kapelanowi Ant. Abenrothowi 11 marca

1812 r. tej treci: » Poniewa kapelan klasztoru w. Elbiety opa-

trywa powinien chorych i stara si, aby naboestwo w kociele

klasztornym w jzyku niemieckim odprawiane byo, przeto naley

go zaliczy do kapelanów miejscow^ych (wikaryuszów farnych) «.

Nie wprowadzili wic Jezuici kaza niemieckich do Cieszyna i ko-

cióka w. Elbiety, ale je tam ju zastali i* to z obowizkiem mó-

wienia ich nadal, tak dalece, e gdy O. Wójcikowski kilka razy

kazanie polskie tam powiedzia, to upomnia go ks. wik. gen. Snie-

go twierdzc, e tego w kocióku zakonnic nie wolno. Mówili

wic nadal kazania niemieckie, regularniej moe jak poprzednik ich

wiekowy ks. kapelan Bia, ale to kwestyi nie zmienia *). Prosta

zreszt suszno wymagaa tego, aby katolikom Niemcom dana

bya sposobno suchania sowa Boego w ich jzyku, i nie byli

naraeni na pokus suchania niemieckich kaza w zborze luter-

skim. Od polskich kaza nie usuwali si Jezuici, mówili je czsto

w roku, czasem, jak 1888 r. przez cay maj w kociele farnym,

po innych parafiach i na misyach ludowych w Ksistwie cie-

szyskiem.

Dawa je sam 0. Wójcikowski, czsto przybywali mu w po-

moc Jezuici z Galicyi. Na miejsce O. Frankego, który pojecha na

misye na Pomorze do Griinhofu i Szczecina, a po swej nader nie-

bezpiecznej misyi midzy Unitami na Podlasiu, nie móg powróci

do zdrowia, przyby 1886 r. O. Rubon, wnet potem O. Miihl, da-

wny proboszcz z Oxywia w Kaszubach nad Batykiem, niezmordo-

wany misyonarz. Ten i do Ksistwa poznaskiego i na Szlsk pru-

ski i austryacki wychodzi na niwo Boe i zbiera je obficie. Odbyy
si wic 1888 r. misye polskie w Dziemorowicach (Dittmansdorf),

gdzie polski lud piewa i modli si po czesku; w Ustroniu nad Wis,
gdzie na 2.800 katolików mieszka 6.600 lutrów i w Pruchnie; 1889 r.

w Wielkich Górkach u ks. Waszycy; 1892 r. w Starejwsi (Altendorf)

') Hist. Rcsid. Tessin. p. 12, 13. Pomimo to, 1890 r. urzdzi O. Wójci-

kowski polskie kazania w kocióku i takie naboestwo dla polskich onierzy

garnizonu cieszyskiego.
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u ks. komisarza biskupa Strzybiny, wielka misya dla robotników
fabrycznych i druga mniejsza, odnowienie tamtej; 1893 r. w Gole-

szowie; 1894 r. wielkie misye w Trzycu, w Gross- Wallstein, gdzie

rozpojona ludno przez 6 dni uciekaa od kaza, dopiero w 2
ostatnich gromadzia si na nie i nawracaa. Take na wita i od-

pusty do bliszych i dalszych parafii wyjedah Jezuici z kazaniami
i suchaniem spowiedzi.

Równoczenie z misyami, dawa O. Rubon corocznie reko-

lekcye niemieckie Siostrom Boromeuszkom i ich pensyonarkom
w Cieszynie i Trzebnicy, Elbietankom za cieszyskim dawano
zrazu niemieckie, potem polsko-niemieckie rekolekcye; tak samo
Elbietankom w Jabonkowie, Córkom mioci Boej w Opawie.
Zaprowadzili te coroczne prawie rekolekcye dla ksiy, na ocho-
tnika, bez biskupiego rozporzdzenia, w Cieszynie w kaplicy Boro-
meuszek.

Dzielny O. Rubon, który w 1890 r. obj superiorstwo, pró-

bowa dobra si do intehgencyi, do mczyzn zwaszcza. Owiani
duchem materyahzmu, czytajc obok Nem freie Presse, protestanc-

kie miejscowe czasopisma, jak Nowy Czas Haasego, Przyjaciel ludu

Michejdy, pastora w Nawsi, pene wycieczek i napaci na katoli-

cyzm, zajci zreszt handlem i przemysem, nie troszczyli si wiele

o Jezuitów i ich kazania, jak wogóle o spraw zbawienia duszy.

0. Rubon zaprosi ich na konferencye religijne w wielkim pocie
1889 r. trzy razy w tydzie do kocióka Bonifratrów. Zbierao ich

si koo 100, bez widocznego jednak poytku. Lepiej mu si po-

wiodo 1890 r. z rekolekcyami dla pa w kocióku Boromeuszek,
przystpio ich 120 do komunii w. wielkanocnej, i zdaje si, e
wtenczas powstao bractwo Matek chrzecijaskich, którym 1891 r.

przewodniczy w rekolekcyach O. Miihl *).

Praca rosa z kadym rokiem. 00. Rubonowi i Miihlowi do-

dano znów O. Frankego. Umysy kleru i ludu zwróciy si do nich,

inteligencya mska pozostaa obc i obojtn, prasa protestancka

oprócz podjazdowych wycieczek, zostawiaa w pokoju. Nie brako
jednak na przykrociach. W kocióku Elbietanek reguy w. Fran-
ciszka, z dawien dawna kadorazowy kapelan jest dyrektorem Ter-

cyarzy czyli 3 zakonu tego witego. By nim 1892 r. 0. Miihl.

») Litterae annuae Resid. Tessin. 1886—1894:.
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A tu przebywa ks. Stojaowski na mieszkanie do Cieszyna, i na

26 czerwca wzywa Tercyarzy na walne zebranie do siebie. Zjawio

si tylko 18, którym on oznajmia, e z nominacyi jeneraa Fran-

ciszkanów, jest ich dyrektorem. Dyplomu jednak nie poda do za-

twierdzenia wikaryusza generalnego, wic ten ogosi kaza z am-

bon, e ks. Stojaowski dyrektorem 3 ;^akonu w. Franciszka nie

jest. Ogoszono to i w kocióku Elbietanek. On rozgniewany, wy-

stosowa do 0. Rubona jako superiora, list niegrzeczny. Wszed
wkrótce w zatarg z ksiciem biskupem wrocawskim, ale nie prze-

sta w swem mieszkaniu, gdzie i msz w. odprawia, zbiera Ter-

cyarzy, i znalaz zwolenników.

Przykrzejsze byo to, e superintendent Haase, pod pozorem,

i chorzy protestanci w szpitalach Bonifratrów i Elbietanek, gdzie

gospodaruj Jezuici, padaj ofiar katohckiej propagandy, wybudo-

wa 1892 r. w^spaniay szpital, wTzekomo bezwyznaniowy, w isto-

cie protestancki, pod zarzdem Sióstr szpitalnych Czerwonego

krzya, na który, oprócz hojnych skadek od lutrów i ydów, otrzy-

ma zapomog od miasta, a take od cesarza znaczne wsparcie

i urga katolikom, a przedewszystkiem Jezuitom. Rzd, który Elbie-

tankom paci po 40 et. dziennie na chorego, wyznaczy po 84 et.

protestanckim siostrom. Ta preferencya lutrów na kadym kroku

w bd co bd katolickiem miecie, bolesn bya i upakarzajc.

Dnia 9 wrzenia 1894 r. Jezuici opucili »misy« przy kla-

sztorze Elbietanek, z któremi w miej zgodzie i dzikujc za

10- letni przytuek i odebrane od nich dobrodziejstwa, poegnali si,

i przenieli do nowej wasnej rezydencyi i kocioa. Wikaryusz ge-

neralny ks. Findiski, uwalniajc ich 31 sierpnia z kapelanii, i na-

znaczajc tymczasowo ks. Jana Szucika, katechet szkoy trywial-

nej, ich nastpc, » skada im najwiksze (amplissimas) dziki za

nigdy dosy nie wysawion gorliwo, z jak nie przestawali przez

lat przeszo 10 liczne i trudne obowizki kapelanii wypenia,

zwaszcza za za troskliwo w podniesieniu i pomnoeniu nabo-

estw w kociele klasztornym. Dlatego wikaryat generalny niniej-

szem powiadcza, e Wielebno Twoja i iuiii 00. Jezuici wielce

si zasuyli koo duszpasterstwa (in iiromovenda animanmi ciira^)*-

*) Lit. annuae Resid. Tess. a. 1894.
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§. 115. Nowy koció i rezydencya w Cieszynie.

1890-1905.

Ju z pocztkiem 1890 roku ksi biskup wrocawski Je-

rzy Kopp pozwoli, aby na jego imi zakupiono grunt pod przy-

sz rezydency i koció i ofiarowa na ten cel 15.000 zr., przy-

rzekajc ogólnikowo wiksz pomoc. Jezuici rozumieli, e budow
kocioa biskup przyjmie na siebie, na razie upatrzyli przy ulicy

Albrechta dwa domki z ogrodem (1. 11 i 12), wasno p. Kun-

cego, od którego te naby je O. Merkel za 35.000 zr. Potrzebny

za by dom jeden, i na ten da pienidze biskup, ale waciciel

nie chcia dzieli swej realnoci. Drugi wic dom wikszy, od ulicy

1. 12, postanowiono odprzeda, trafia si kupiec, kto taki ? Siostry

Boromeuszki, które tu szko dla uboszych dziewczt otworzy
zamierzay. Ssiedztwo tak blizkie z esk szko nie wydao si
dla rezydencyi stosowne, wic Jezuici zatrzymaU obydwa domy,

i wydzierawiwszy je tymczasem prywatnym lokatorom, zostawili

ksiciu biskupowi tytu waciciela domu pod 1. 11 *). Rad i po-

moc wspiera Jezuitów wtenczas i potem notaryusz Dyboski.

Chodzio o plac pod koció. Ksi biskup uda si z prob do

arcyksicia Albrechta, który z terenu swego przytykajcego do onych

domków, ofiarowa P/g morga pod budow wityni i przyrzek

przyczyni si do niej, zaco mu ksi biskup osobnem pismem

podzikowa.

Tymczasem superior Wójcikowski, nadwerywszy niedawno

przy wysiadaniu z wagonu w Boguminie nog i mocno cierpic na

ni, odda przeoestwo O. Rubonowi, sam za uda si 14 kwie-

tnia 1890 r. do Chyrowa na spowiednika domu i tam pracowitego

ywota 14 grudnia 1893 r. pobonie dokona. Ciar budowy ko-

cioa wielkich rozmiarów i ozdobnego, spad na O. Rubona, podj
go chtnie w nadziei, e koszta pokryje ksi biskup. Wic wraz

z O. Merklem miao rozgldn si za architektami. Ofiarowao si

*) Archiv. Prov. Galie. Kopia aktu oddania przez biskupa w uywanie od

1 stycznia 1891 r. domu pod 1. 11 am Steinplatz Jezuitom, i przyjcia przez

prowincyaa Mycielskiego z obowizkiem pacenia od 1 stycznia 1891 r. pro-

centu od sumy kupna domu 15.000 zr.
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ich kilku, wybrano Hugona Herra z Wiednia, który zrobi mia

tylko plany, a wykona je mia znakomity mularz z Bytomia Ka-

rol Grundmann. Jako po kilku miesicach przysa p. Herr 8 olbrzy-

mich, piknie wykonanych widoków kocioa, ale kosztorys opiewa

na 243.000 zr. Zdaje si, e Grundmann jako wykonawca planu

Herra, przedoy jedno i drugie ksiciu biskupowi, bo ten odsya-

jc kosztorys grundmaski, przeraony pisze 8 maja 1891 roku

do 0. Rubona, e przyczynienie swe do budowy kocioa, ograni-

czy musi bezwarunkowo do przyobiecanej . p. ks. Merklowi

(f 17 lutego 1891 r.) sumy 15 000 rocznie i to tylko przez 3 lata,

a wic razem 45.000 zr., »gdy rtawiane do mnie dania prze-

wyszaj ju i tak moje siy i cierpliwo*, dlatego radzi »w braku

innych rodków, ograniczy plan budowy « *). Kilka dni pierwej,

z Wiednia 30 kwietnia t. r. donosi sekretarz arcyksicia Albrechta,

»e jego c. k. Wysoko Najaskawszy Pan, dnia tego postanowi

na przysz budow kocioa na Konteszinecz Steinplatz w Cieszy-

nie, przeznaczy jednorazow danin (Spencle) 15.000 zr. w 3 ró-

wnych ratach 1891, 1892 i 1893 roku, z kocem kadego roku

z skarbu cieszyskiego wypacaln* *).

A wic tylko 60.000 zr., za t sum ani wielki, ani pikny

nie stanie koció. Superior hczy co na Opatrzno Bosk i przy-

j wreszcie od wiedeskiego architekta Ludwika Zatzka, plan i ko-

sztorys na 106.000 zr., za które tene architekt zobowiza si

koció wedug przyjtego planu wybudowa ').

Zanim p. Zatzka plany wygotowa, zanim przyj je prowin-

cya i magistrat cieszyski, a zatwierdzi prezydent Szlska, który

da a sze drzwi w wityni, upyno wiele miesicy. Dopiero

21 lipca 1891 roku zaczto bra fundamenta pod koció Najsod-

szego Serca Jezusowego, a 11 czerwca nastpnego roku superior

Rubon, za delegacy kardynaa Koppa, powici kamie wgielny,

niedaleko pod ambon umieszczony, z stosownym napisem. Kaza-

nie polskie superiora do nader licznie zebranych pobonych, roz-

*) Arc]iiv. Prov. Galie, orygina listu.

») Tame. Orygina listu.

') Ale p. Herr policzy sobie za odrzucone plany i kosztorys 5.000 zr.,

p. Grundmann za wrzekome straty 2.500 zr.; krakowskim targiem zaspokoi su-

perior pierwszego kwot 1.700 zr., drugiego 500 zr.

JEZUICI w POUCE. V. 63
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elanie obrazków Serca Jezusowego i skadka (150 zr.) zakoczyy

uroczysto. Wieczorem O. Miilil przemówi do 1.000 Niemców ici

jzykiem. Niebawem mury wityni stany pod dachem, zawie-

szono sygnatur, dar (124 zr.) panny Anny Stefanównej z Cie-

szyna. W frontonie umieszczono olbrzymi kamienn ró, dar

(1.200 zr.) ks. praata, wikaryusza jeneralnego cieszyskiego Sikory.

Na uposaenie zakrystyi w kieliciy, aparata i bielizn, zoya in-

teligencya cieszyska 2.841 zr. 76 et. Superior zawar kontrakty

z fabrykami: prask Tiirka o witrae, Neussego w Nowym Iczy-

nie (Neutitschein) o organy, Pohlnera w Cieszynie o awki i konfe-

syonay, Goessnera w Wiedniu o dzwony, z wiedeskim artyst-

malarzem Luscinerem, o wymalowanie wityni. Równoczenie

przerabia domki, kupione od Kunzego i urzdza na rezydency,

a w^ listopadzie 1893 r. zamkn roboty.

Jak starczy na to nerw rzeczy, pienidz ? Wszak tylko na

mury wityni brako blizko 50.000 zr. Istotnie superior przebywa

cikie chwile, nerw rzeczy rwa si czsto. Najjaniejszy Pan ofia-

rowa 1.000 zr., wspomniana wyej Anna Stefanówna 3.000 zr.,

zreszt skadki. Kardyna Kopp pozwoli Jezuitom zaprowadzi kult

Serca Jezusowego w kocioach, jeeli proboszczowie objawi y-
czenie, a przytem zbiera skadki na koció cieszyski. Misy t
otrzyma 0. Frank, i wywiza si z niej dobrze. W 14 parafiach,

w których Jezuici przedtem pracowah, zaprowadzi za zgod pro-

boszczów kult i bractwo Serca Jezusowego, pouczywszy pierw

w kilku kazaniach o celu i znaczeniu tego naboestwa. Ksia
proboszczowie sami zbierah skadk i dorzuciwszy co ze swego,

oddawaU O. Frankemu. Zebrao si w ten sposób 5.017 zr. 15 et.

Robotnik z Karwiny ofiarowa na zakrysty 528 zr., suca Wa-
lica 180 zr., biedni wyrobnicy 112 zr. O. Miihl, pracujc na mi-

syach w Prusach zachodnich, otrzyma od ksiy i ludu 2.636 zr.

82 et. Wszystko to razem nie dochodzi 10.000 zr., a reszta ? Po-

trzeba byo zacign poyczk, aby z robot nie stan. Wnet je-

dnak, widzc pikn wityni na wykoczeniu, przybyli z pomoc
ksia szlscy i 29 parafii z czn skadk 14.120 zr. 74 et.,

take ksi kardyna raz da 2.000 zr., drugi raz 5.000 zr. ^).

*) Ksia Quilta z Karwiay 100 zr., kanonik Hudziec z Frystadu 100 zr.,

ks. praat wiey 150 zir., Ligocki 50 zr., kan. oomuniecki Hanel 50 zr.
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Z Prus zachodnich i pruskiego Szlska wpyno 5 878 zr. 51 et.

Oprócz pienidzy, skaday niektóre panie piercionki i klejnoty nie-

wiecie na zocenie i ozdob kiehchów i otarzy. Wielk monstran-

cy misternej roboty Franc. Harra i syna w Monachium, sadzon ru-

binami, szafirami i szmaragdami, wartoci 2 447 zr., ofarowa ko-

cioowi emerytowany proboszcz Alojzy Habel z Frydka ^). Susznie

potem na marmurowej pycie w cian presbyteryum wmurowanej,

wyryli Jezuici, e koció ten dwignity hojnoci kardynaa Koppa

i arcyksicia Albrechta, ale take Sacerdotiim PopuUue Silesiam in-

hahitanium, ksiy i ludu szlskiego.

Nader pikn bya uroczysto powicenia trzech wielkich

dzwonów *), w niedziel 15 lipca 1894 r. na placu Demla (Demel-

platz). Zoono je na dwóch wozach w 4 konie zaoonych, na-

kryto drewnian niby kaphc, ozdobiono kwiatami i wiecami, od

których wstgi trzymay panienki w bieli z konwiktu Sióstr Boro-

meuszek. Stali rzdami weterani, stra poarna i kapela 63 muzy-

ków. Rozpoczto od niemieckiego kazania ks. Franciszka Koziara

z Trzyca, po którem O. superior powici dzwony i wnet olbrzymi

orszak przy piewie pobonym i odgosie muzyki ruszy do ko-

cioa Serca Jezusowego. Skoro zawieszono dzwony, przemówi do

tumów po polsku ks Jan Jeisek z Domasowic, gdy skoczy, za-

huczay dzwony pierwszy raz na chwa Bogu, ku niezmiernej po-

ciesze i rozrzewnieniu obecnych.

Rzecz charakterystyczna. Gazeta cicszysla protestancko-y-

dowska, która dotd przeciw Jezuitom wystpow^aa i rozszerza-

niem kamliwych wieci utrudniaa budow i krytykowaa j naj-

ujemniej, nagle 29 wrzenia 1894 r., ogosia artyku niby od » bar-

dzo czcigodnego ma* podany, z pochwaami i uwielbieniami pra-

wie, i dla wityni jako arcydziea sztuki, godnego stan obok

Boiomeuszki z Trzebnicy 100 zr., wieniak z lUudowic 500 zr., Mirosz

z Bielska 200 zr., Anna Natula z Cieszyna 200 zr., Anna Zaljrzystanowa z Cie-

szyna 800 zt. na ornaty. Bezimienna na dywan 218 zr., arcyksina Marya

Teresa i wielka ksina lukseml^jrska Gl zr., rol^otnicy w fabryce krzese

w Cieszynie 111 zr. 90 et., od sug i robotnikJw 198 zlr. 42 et. Razem

1.778 zr. 42 et.

») Hist. Resid. Tessin. pag. 18-33.

•) Wa razem 1795 kgr., kosztuj 3.256 zr. Na wielkim dzwonie wy-

ryty czterowiersz polski, na rednim niemiecki, na maym aciski.

68»
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kocioa na Watykanie i dla tych, którzy j wielkim animuszem

rozpoczli, wielkim nakadem i sztuk, a bez haasu, cudownie pra-

wie wybudowali.

Na 10 padziernika 1894 r. naznaczona konsekracya kocioa;

dokona jej mia ksi kardyna Kopp. Wczenie bo 30 grudnia

r. z. superior Rubon otrzymawszy audyency u arcyksicia Albre-

chta w Wiedniu, zaprosi go jako wspófundatora i ksicia cieszy-

skiego na ten akt uroczysty. Odmówi arcyksi, bo na ten czas

wypadn mu zajcia wojskowe, ale blizko godzin zatrzyma su-

periora, opowiada o wojnach i bitwach, które stoczy, pyta o re-

hgijne stosunki w Cieszynie, przy poegnaniu przyrzek pomoc

w wykoczeniu wityni. Niestety w rok potem zszed z tego

wiata. Na konsekracyi jednak zastpi go synowiec i nastpca

w Ksistwie cieszyskiem arcyksi Fryderyk, i z on Izabell

i córkami starszemi przyjmowa kardynaa i raczy obiadem na

zamku, na który take prowincyaa Szczepkowskiego i superiora

zaprosi.

Nie w^spominam, e prezydent kraju hr. Karol Coudenhove,

ucze jezuicki z Kalksburga, starosta Zopot, burmistrz Demel, wy-

szli na spotkanie kardynaa, wjedajcego przy salwach i muzyce

w arcyksicej karecie, e wylego miasto cae na uHce witecznie

przybrane, a nawet kilku pastorów przyczyo si do licznego or-

szaku ksiy. Po dokonanej konsekracyi, gdy otwarto podwoje wi-
tyni, zajecha arcyksi Fryderyk z rodzin i wietnym dworem

na sum. Celebrowa j kardyna, a po niej przemówi do dugo

po niemiecku o kociele pokoju, nowem Jeruzalem, i zachca

wszystkie narodowoci do zgody. Nazajutrz pojecha do Karwiny

powici kamie wgielny pod wielki elazny koció, który hr.

Larisch dla robotników postawi. Towarzyszy mu O. Klemens

Baudiss, aby niemieckie kazanie kardynaa ludowi po polsku po-

wtórzy.

Na pokrycie zalegych wypat, oraz na boczne otarze duta

Tyrolczyka Stufflessera, na organy, które kosztoway 4.165 zr.

i inne sprzty i ozdoby kocioa, pyny nowe ofiary a do 1896 r.

Staruszek ks. Alojzy Habel, fundator monstrancyi, da 4.570 zr.?

ks. Piotr Moro 54 zr., ksina Windischgraetzowa 25 zr,;

skadki 18 parafii szlskich 7.694 zr.; skadki w Prusach zachodnich

i na pruskim Szlsku 2.028 zr. Jak za katohcy Cieszyna urado-
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wani byli now wityni, najlepszym dowodem to, ze 1895 r. zo-

yli 6.646 zr. 46 et. na jej wykoczenie i ozdob ^). Pomimo tych

ofiar, dugi kocioa wyniosy przeszo 30.000 zr.

Rezydencya otwart zostaa w wrzeniu, na miesic przed

konsekracy kocioa. Skadao j 5 ksiy, 3 braci. 00. Rubon

i Klemens Baudiss, mówili polskie i niemieckie kazania. 0. Jan Pi-

wernetz polskie, O. Frank misyonarz, wiecznie poza domem, O.

aptaszyski spowiednik domu, a wszyscy pilnowali konfesyonau

i pomagali proboszczom na parafiach kazaniami i suchaniem spo-

wiedzi. W nastpnym roku 00. Piwernetza i aptaszyskiego za-

stpili, 0. Wagner kaznodzieja niemiecki i Franciszek Skalski ka-

znodzieja i misyonarz czeski i polski, którego wkrótce przezna-

czono do nowo otwartej misyi w Opawie. Corocznie zreszt dziay

si pewne zmiany osób; gow i dusz rezydencyi by O. Rubon

do 20 grudnia 1898 r. On to urzdzi naboestwo *) i wyjedna

u ksicia kardynaa obszerne facultates dla superiora i ksiy. On
erygowa 1895 r. stowarzyszenie w. Jadwigi, » które stara si ma
o ochdóstwo i ozdob kocioa Najsodszego Serca Jezusowego

w Cieszynie*, wasn prac albo comiesiczn wkadk 20 centów,

i drugie towarzystwo muzyki kocielnej (niemieckie). On zaprowa-

dzi 1897 r. bractwa Serca Jezusowego, Dobrej mierci i ywego
Róaca, .sodalicy maryask pa i panien; on wkocu postano-

wi, aby w kociele Serca Jezusowego dawane byy, i sam je da-

wa, rekolekcye wielkopostne w niemieckim i polskim jzyku.

Równoczenie uciera si musia z rzdem, który domaga
si od Jezuitów zoenia kapitau tak wielkiego, iby odsetki wy-

starczyy na utrzymanie roczne 3—4 ksiy. Wybawi go z ko-

potu ksi kardyna, wystawiwszy 23 czerwca 1894 roku rzdowi

rewers, e utrzymanie Jezuitom sam opatrzy, równoczenie oznaj-

mujc im, e tym rewersem adnych na siebie nie bierze zobowi-

>) Hist. Resid. Tessin. pag. 32—43.

') W dnie powszednie msze w. od godziny 6—8, w niedziele i wita
o godz. fi-ej msza w. polska (piew polski), o 9-ej msza w. niemiecka, czsto

z muzyk i z bogosawiestwem Najw. Sakramentu. Na ni przychodzi szkoa

ludowa z Saskiej Kpy (Sachsenburg). O 10-ej suma polska z kazaniem pol-

skiem; o 3-ej kateciizacya raz polska, drugi raz niemiecka: o 4-ej nieszpory

niemieckie z kazaniem niemieckiem. Zwaywszy liczebny stosunek ludnoci nie-

mieckiej do polskiej, czy lej niemczyzny nie za wiele ?
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za. Poniewa jednak pozwoli Jezuitom mieszka w swoim domu
(by jego nominalnym wobec rzdu wacicielem), przeto urzd po-

datkowy wymierzy 18 lutego 1895 r. od tego pozwolenia opat
516 zr. 99 et. i cign j natychmiast. Superior rekurowa do

gubernium w Opawie; to podnioso opat do 3.225 zr. 50 et.,

które w cigu 30 dni zoy rozkazao. Uj si za nimi kardyna

u ministra finansów w Wiedniu, dokd i superior pojecha, poprze-

stano na pierwszej opacie.

Nowy od 20 grudnia 1898 roku superior 0. Rudolf Ghurain

rzdzi 3 lata, nie wprowadzajc zmian waniejszych , kocioowi
pozosta charakter raczej niemiecki jak polski, co razio wielu szl-

skich Polaków. Zato staraniem superiora Churaina stano nowe
tabernakulum, duta Stufflesera, a pod chórem pikna grota Ma-

tki Boskiej z Lourdes.

W rezydencyi zamieszkali przez kilka lat misyonarze ^). Ci

odprawiU misye w trzech wioskach i w miasteczku Jabonkowie.

W samym za Cieszynie, na yczenie proboszcza praata Sikory,

kazaU na wielkiej misyi w farze 1900 r. 00. Szajna, Makowski,
Wróblewski i Marszaowicz, istotnie z wielkim poytkiem. Bo nie-

tylko tumy ludu tak wielkie, i pod golem niebem kaza byo po-

trzeba, ale okoliczni ksia, a nawet protestanci przysuchiwali si

naukom; spowiedzi byy liczne bardzo i prawie wszystkie z caego
ycia. Ju to przyzna naley, e ks. praat Sikora z wikaryuszami

swymi nie auj si i czasu, aby dobry posiew rzucony na misyi,

obfite przyniós niwo. Kazaniami gorliwemi, dosiadywaniem w kon-

fesyonale, bractwami podtrzymuj i potguj ycie katolickie w cie-

szyskiej parafii. W nastpnym jubileuszowym roku urzdzi supe-

rior Churain trzy olbrzymie procesye pokutne, w konfesyonaach

suchah Jezuici dniami caymi.

W latach 1902 — 1903 nie wiele pracowano na misyach szl-

skich, zato wyjedali cieszyscy misyonarze do robotników pol-

skich w Saksonii i Westfalii, do pruskiego Szlska, do Sowaków
na Spiu, a take na rekolekcye ksiy w Pephnie, Wrocawiu
i indziej. Za przybyciem 00. Wilczkiewicza, Marchewki, a zwaszcza
Kiciskiego, ruszya si misyjna praca na austryackim Szlsku

O 00. Józef Jaworski, który wnet opuci zakon, Micha Gruszczyski,

Pawe Makowski, Szymon Tyciowski, Wadysaw Sebastyaski.
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i trwa dotd, bez uszczerbku jednak dla misyi i rekolekcyi na Gór-

nym Szlsku. Nie potrzebuj wspomina, e coroczne rekolekcye

dawane zakonom i pensyonatom, a take pojedynczym ksiom pod-

czas pobytu przy kocióku Elbietanek, dawali i daj Jezuici w re-

zydencyi *).

O. Churaina zastpi 31 lipca 1902 r. O. Jackowski, ju bar-

dzo niedomagajcy na zdrowiu i dlatego od stycznia do lipca

1904 r. zastpowa go vice-superior 0. Julian Wolszlegier, 16 za
lipca obj superiorstwo mody i zdrowy O. Józef Lipski. W osta-

tnich latach pracowao w rezydencyi stale 6 ksiy; dwaj inni,

00. Arndt i Merz naleeli wprawdzie do niej, ale zatrudnieni poza

domem rónemi pracami ^).

W jesieni 1905 roku obchodziy domy jezuickie beatyfikacy

3 mczenników koszyckich, rezydencya jednak cieszyska, od 12

do 15 padziernika z szczególn wystawnoci. Dlaczego ? B. Mel-

chior Grodziecki rodzi si w Gródku szlskim, a lata chopice

spdzi w Cieszynie. Wic infuatowi wikar. genera. Jerzemu Kol-

kowi, celebrujcemu wstpne nieszpory, asystowali 4 ksia, rodem

z Cieszyna^) i liczne grono kapanów z caego Szlska, i drugie

grono najznaczniejszych osobistoci Cieszyna, zaproszonych przez

superiora Lipskiego i ludno miasta. Sumy piewali praaci, Neu-

gebauer, Kapinus i Kolek. Kazania mówiono w niemieckim, pol-

skim, czeskim i sowackim jzyku. Dnia 13 padziernika gimnazyum

niemieckie przystpio do komunii w. *) i suchao kazania do mo-
dziey zastosowanego. Dnia 14 padziernika przybyy szkoy e-
skie niemieckie, komunikoway i wysuchay kazania. W ostatnim

dniu studenci gimnazyum polskiego komunikowali i oni wysuchali

kazania polskiego. Tego dnia przyjo komuni w. 21 sodalicyi

maryaskich z caego Szlska, o godzinie za 8-ej weszo wojsko

>) Corocznie wysucliano spowiedzi 22—35.000. Kaza mówiono w ko-

cioach i po paraliacli 200—220, rekolekcyi dawano 24—30. Komunii w. roz-

dano od 14.000—18.000. Opatrzono chorych 50—60. (Fructus spirit. Res. Tesin.

1896—1905).

«) Catalogi breves. — Hist. Resid. Tessin. od 1896 r. — Litterae annuae

Tessin. ad 1906.

») Ks. radca konsystorski Kuczera z Frydka, ks. kateclieta Babuszek, ks.

Franciszek Ilerrmann z Wdrzyna, ks. Józef Lomosik z Dombrowej.

) Bya to obowizkowa szkolna spowied i komunia w.
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garnizonu cieszyskiego, dla którego odprawi msz vv. z bogo-

sawiestwem Najw. Sakramentu, dziekan i proboszcz cieszyski,

praat Sikora i przemówi do niego z zapaem po niemiecku i po

polsku. Pomimo jesiennej soty, zgromadzio si z okolicznych pa-

rafi do 100 kapanów i z gór 10.000 ludu. Wspaniaa procesya

z jezuickiego kocioa do fary, w której b. Melchiorowi postawiono

kaplic, i napowrót, i dzikczynne Te Deum zakoczyo t pami-

tn uroczysto ^).

§. 116. Seminaryum w Jassach. — Misya modawska
1885-1905.

Ju od koca XVI stulecia, przez dwa nastpne wieki praco-

wali Jezuici polscy w Modawii, jako misyonarze; ostatni misy

w Jassach zwinli 1771 r., a wic krótko przed swoj kasat. Po

114 latach zawezwano ich ponownie do pracy misyjnej w tym

kraju. Ju on nie jcza w srogiej niewoli pohaca, ale poczony
z Wooszczyzn, stanowi na mocy jasskiej konwencyi mocarstw

1859 r. ksistwo, wnet potem 1868 r. królestwo Rumunii, oparte

na liberalnej konstytucyi, zapewniajcej kademu zupen wolno
religijn. Z polityczno-narodowem yciem wzrós dobrobyt, co take

dla rozwoju misyi warunkiem jest niepolednim.

Z dawien dawna zamieszkuj Modawi i jej stolic Jassy:

Rumuni, Bugarzy, Grecy, Cygani, a wreszcie Wosi, Wgrzy, Fran-

cuzi, Niemcy i Polacy. Ci ostatni s katolikami i z garstk Rumu-

nów hcz wedug ostatniego schematyzmu dyecezyi jasskiej z 1902 r.

77.335 dusz; maj swego biskupa w Jassach, 51 ksiy Franci-

szkanów i innych, 27 parafii, 122 kocioów przewanie drewnia-

nych, 11 kaplic, 291 miejscowoci. Seminarya s dwa, biskupie

i franciszkaskie, 3 pensyonaty Dam syoskich, 3 szkoy pocztkowe

i szkoa organistów ^j. Od XIV wieku zakon 00. Franciszkanów

») Lit. annnae Resid. Tessinensis a. 1905. — Ks. Czermiski. Pamitka

beatyfikacyi b. Melchiora Grodzieckiego. Kraków 1906, w 8-ce. str. 63.

») Schematismus Dioecesis Jassiensis A. D. 1902. Statystyka rzdowa po-

daje cyfr ochrzczonych po katolicku na 88.508.

Wedug j-rospeclus totius missionis catholicae in Moldavia existentis, czyli

schematyzmu z r. 1875, a wic na kilka lat przed przybyciem Jezuitów, byo:
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konwentualnych dostarcza Modawii nietyll^o Icsiy, ale i biskupów

wikaryuszów, albo delegatów apostolskich, zalenych od XVII wieku

od rzymskiej Propagandy. Takim wikaryuszem by Franciszkanin,

Mikoaj Józef Camilli, ale Leon XIII przez wzgld na rzd rumu-

1) W Jassach koo 2.900 katolików, a z trzema przynalenemi do Jass

misyami 4.795. Ksiy Franciszkanów 6, pensyonat Dam syoskich w. Anto-

niego 36 zakonnic, 126 panienek, 19 sierót. Drugi taki pensyonat ze szko w
Jdrzeja, 18 zakonnic, 62 panien, 77 dziewczt docliodzcyci. Szkoa parafialna

2 nauczycieli, 42 uczniów.

2) Parafia Horlesti z 10 misyami. Ksidz jeden, katolików 857, jzyk
rumuski.

3) Parafia Husi z dwoma misyami. Ksidz jeden, katolików 2.482, jzyk
rumuski.

4) Parafia Gaacz. Ksiy 4, (proboszcz i 3 wikaryusze Franciszkanie)

i 2 braci laików, katolików 2.000. Pensyonat Dam syoskich, 17 zakonnic, 66 pa-

nienek, 3 sieroty katoliczki, 69 dziewczt dochodzcych. Szkoa parafialna, je-

den ksidz wikary nauczycielem, 35 uczniów. Kazania w wszystkich jzykach,

nawet i polskim.

5) Parafia Botoszani z jedn misy. Ksidz jeden, katolików 960, jzyk

niemiecki, polski i rumuski.

6) Parafia Ismail z 4 misyami. Ksidz jeden, katohków 97, jzyk polski,

niemiecki, woski i iliryjski.

Sze tych parafii z misyami, skada dystrykt jasski, w którym wszyst-

kich katolików 11.251.

Do dystryktu sereckiego (siretensis) naley 9 parafii z 36 misyami,

ksiy 9, jeden z nich wikaryuszem biskupim, katolików 18.464, jzyk przewa-

nie rumuski i wgierski.

Dystrykt bakowski. Parafii 7, misyi 37, ksiy 7, wiernych 18.364, jzyk

priewanie rumuski i wgierski.

Dystrykt trotuszaski. Parafii 5, misyi 88, ksiy 5, katolików 10.750, j-

zyk wgierski i rumuski.

Caa wic misya modawska m aa 1875 roku kocioów 101, parafii 26,

ksiy 39, braci laików 5, sióstr zakonnych 79, katohków 58 829. Stan ten mi-

syi nic wiele si zmieni po utworzeniu z niej dyecezyi jasskiej i w chwili przy-

bycia do niej Jezuitów.

Po ustanowieniu biskupstwa jasskiego 1884 r, dystrykty zamienione na

dekanaty: jasski, romaski, bakowski, trotuszaski (Trotus). Biskup Camilli ob-

jwszy drugi raz rzdy dyecezyi jasskiej, dekretem 9 marca 1905 r. wznowi

dawne nazwy dekanatów: jasski, serecki, bystrzycki, trotuszaski.

Dziekanami byli do 1905 roku Franciszkanie, teraz dwaj wieccy ksia
w jasskim i sereckim dekanacie.

Zaznaczy naley, e probostwem w Izmaile w Besarabii, zarzdza bi-

skup tiraspolski, wadz delegowan od biskupa jasskiego.
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ski, którego dranio, e Modawia uwaana przez Rzym jako kraj

misyjny, jakby niecirzecijaski, rzdzony przez biskupów in parti-

hus, wyda 24 czerwca 1884 r. breue, zamieniajce apostolski wi-

karyat modawski na biskupstwo jasskie, zalene jednak zawsze od

Propagandy wiary w Rzymie, a biskup Camilli zamieni tytu me-
zopolitaskiego in partihus, na jasskiego biskupa w Jassach *),

Zapoznawszy si lepiej z stosunkami dyecezyi, zrozumia bi-

skup, e misyonarze Franciszkanie, z wyjtkiem 3, cudzoziemcy

(Wosi, Wgrzy, Polacy) i nie tgiego ducha, nie wiele tu zdziaaj;

e dyecezya modawska powinna mie kler wasny modawski,
który trzeba dopiero wychowa, a do tego najodpowiedniejsi wy-
daU mu si Jezuici. Wic zada od jeneraa Beckxa kilku Jezui-

tów Wochów, jako jednoplemiennych z Rumunami i dlatego ch-
tnie u nich widzianych. Jenera przychyli si zrazu do proby, po-

tem odmówi, dlatego, e jedno kolegium woskie miao by zam-
knite, jego za mieszkacy pój do Jass; tymczasem kolegium

ocalao, wic i jego Jezuici pozostali.

Uraony tem nieco biskup, uy porednictwa papiea, i je-

nera odebra rozkaz dostarczenia Jezuitów do Jass. Wanie kilka

lat przedtem, prowincya polski Mycielski, bdc w Rzymie, prosi

papiea i jeneraa, aby misya modawska, naleca dawniej do pro-

wincyi polskiej, napowrót jej powierzon zostaa. Go w^icej, kon-

^) Z tem wszystkiem dyecezya jasska po dawnemu jest w stanie misyi.

Niema ka.ionicznie ustanowionej kapituy. Kurya biskupia skada si teraz z O.

Malinowskiego, który jest wikarym jeneralnym, sekretarzem i kapelanem bi-

skupa, z ks. Webera proboszcza i dziekana jasskiego, i O. Gipoloni Nazareno,

administratora dóbr biskupich.

Hu Polaków w dyecezyi jasskiej ? Niepodobna dokadnie obliczy, bo sta-

tystyka rzdowa obejmuje obcokrajowców wedug pastw teraz istniejcych. Po
miastach (z wyjtkiem Falticeni) Polacy stanowi wikszo obcokrajowców ka-

tohków. W Jassach na 2.502 do 1.500; w Botoszanach na 912 koo 700; w Pa-

szkanach na 1.060 koo 800; w Bkowie i im dalej na poudnie coraz mniej Pola-

ków. W Piatra przewanie Polacy, jest ich 427, tak, e katolicki koció nazy-

wany tu polskim. W Mihailenach i Dorohoju Polaków 270.

Niestety dla braku ksiy i szkó polskich, niknie w miastach ywio pol-

ski, przestraja si w Rumunów. To samo dzieje si z obcokrajowcami wogóle.

Po wsiach, zwaszcza w obwodach romaskim i bakowskim, przewaaj
katolicy Wgrzy (Cziangowie i Sekuni od XIII wieku tu osiadli), ale i ci mówi
po rumusku i rumuskie przyjli zwyczaje, zachowaU jednak energi i but
wgiersk i wzrastaj liczebnie. (Arciiv. Prov. Galie. List O. Trubaka).
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gregacya prowincyalna polska 1883 r., w osobnem posidaiim do

jeneraa dopraszaa si o to samo. Wic jenera za zgod papiea,

odesa biskupa do prowincyaa Jackowskiego, któremu dat w tej

mierze penomocnictwo. Nie czekajc, w maju 1885 roku pody
prowincya do Jass, aby ustnie z biskupem spraw uoy. Tru-

dno bya w tem, e jak biskup w licie 3/15 czerwca t. r. do

prowincyaa wspomina, rzdowy prefekt jasski, jadc do Bukare-

sztu, odgraa si, »e uporzdkuje tam spraw katolickich ksiy,

bo woski ywio niknie, a wciska si polski i niemiecki, nie do-

zwol, aby niemieccy lub polscy ksia pchali si do Modawii « *),

i dlatego prosi, aby prowincya przynajmniej na pocztek, przysa

woskich Jezuitów. Nie mia ich na razie, wic po drugi raz z O.

Habenim pojecha do Jass, dla usunicia trudnoci, bo dopiero za

lat kilka móg mie pomoc od weneckich Jezuitów. Biskup poprze-

sta na tem, aby Jezuici którzy przyjad, mówili po francusku, »bo

ten jzyk bardzo lubi Rumuni «.

I wtenczas uoono przedugodne punkta Pacti, Czyli umowy,

które sformuowano ostatecznie w 7 artykuach, a biskup podpisa

je 1 sierpnia 1885 r. ^).

Jezuici obowizali si w art. 1-ym i 2- im prowadzi szko
parafialn, przy której zaoy mog wasne kolegium, a to w tym

celu, »aby dopomódz biskupowi w wychowaniu modziey, sposo-

bnej do stanu duchownego, a take, aby w tej szkole wyksztaci

w obyczajach i naukach inn modzie, bd to konwiktorów, bd
te eksternistów. Wolno jednak (art. 3 i 4) biskupowi, skoro semi-

naryum dyecezyalne kanonicznie zaoy, zarzd jego powierzy Je-

zuitom albo innym ksiom*. Gdyby za przedtem biskup chcia

mie przysposobionych do wice kleryków, to Jezuici naucz ich

teologii. Zreszt szko i kolegium rzdz niezalenie wedug swego

instytutu.

Biskup z swej strony (art. 5 i 6), obowizuje si odda do

ich uytku dom na placu kocielnym, w którym zaoy mog kole-

gium i szkoy wysze i naznacza pensy 750 franków na osob; pen-

sya alumnów oznaczon zostanie póniej. Wszelako gdyby na se-

minaryum dyecezyalne, dom ten w czci lub cay by potrzebny.

*) Orygina listu w Archiv. Vwv. Galie.

') Orygina »Pactuni« w Arcliiv. t*ruv. CJalic.
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to ustpi go winni Jezuici, a biskup dopomoe im do nabycia

domu innego.

Wkocu Jezuici przyrzekaj, e prac sw kapask poma-
ga bd, ale nie zarzdza parafiami, a klasztorom eskim (Da-

mom syoskim, zaoonym przez ex-Jezuit, znanego neofit ks.

Alfonsa Ratisbone), w Jassach i Gaaczu, jedynie jako nadzwyczajni

spowiednicy pomoc nie gotowi.

A wic najprzód szkoa parafialna i mae seminaryum, oto

zadanie Jezuitów w Jassach. Dnia 25 sierpnia 1885 roku zjechali

pierwsi Jezuici, O. Habeni superior z bratem Wiktorem Kalabisem,

przyjci gocinnie w klasztorze franciszkaskim. Wkrótce przybyli

00. Wagner i Ilerden, jako nauczyciele szkoy ludowej.

Miasto Jassy rozlege i ludne, 77.759 mieszkaców, z tych

katolików 2.502, Polaków do 1.500, przewanie urzdników i rze-

mielników przy kolei i fabrykach. Dawniej byo ich duo wicej,

bo wskutek powstania 1863 t., wiele osób i rodzin z Królestwa

szukao schronienia w Modawii, rzd te rumuski powoa wielu

Polaków na posady przy nowych sieciach kolejowych. Punktem

zbornym dla modawskiej Polonii bya biblioteka i czytelnia polska

w Mihailenach, zaoona 1866 roku przez pierwszego jej prezesa,

przy pomocy innych, Franciszka Kopernickiego. Take w innych

miejscowociach powstay biblioteki jak tamta, zasilane przez ksi-

garzy nakadców, Zupaskiego i Kamieskiego z Poznania, Wilda

ze Lwowa, przez akademi umiejtnoci i prywatne osoby, jak Li-

belt, Kraszewski i inni. Bibliotek i czytelni mihailesk przenie-

siono ju 1867 roku do Jass, dusz jej, jak wszystkich instytucyi,

zwizków i stowarzysze rumuskiej Polonii, by dr. medycyny Ju-

liusz ukaszewski, Wielkopolanin, sekretarz, a potem prezes bibho-

teki. Pod jego zarzdem liczya ona wkrótce 4.242 tomów, miaa
900 fr. rocznego dochodu, a kapitau elaznego 7.500 fr. Pomy-
lano i o szkole polskiej, i w tym celu zebrano z drobnych ofiar

10.000 fr.

Niezadugo jednak rzd rumuski, wywiesiwszy ameryka-
skie haso: » Rumunia dla Rumunów*, pocz wydala wychod-
ców polskich, jedni powrócili sami do Galicyi, inni pomarli, a je-

szcze inni z klasy roboczej zromanieli. Nie byo dla kogo polskiej

szkoy stawia, wic 5.000 fr. przeznaczy dr. ukaszewski dla in-

stytucyi czci i chleba w Paryu, drugie tyle dla macierzy cieszy-
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skiej *). Duchowne potrzeby Polonii w Jassach, zaspakajali Franci-

szkanie polscy, proboszczowie katedralnej parafii, Eugeniusz Zapol-

ski, Franciszek Kurpas, a w kocu Józef Malinowski, duchem jednak

*) Za ze wzili mu to rodacy, zarzucajc samowol, niedbao i brutal-

stwo, i 23 padziernika 1892 roku odnowili bibliotek polsk i bratni pomoc
w Jassach. Na drugiem walnem zebraniu 13 listopada 1892 r. wybrali prezesa

i zarzd, który do ukaszewskiego wystosowa list d. 30 listopada, protestujc

przeciw samowadnemu jego postpowaniu, gdy biblioteka jest wasnoci nie-

tylko obecnych Polaków w Rumunii, ale i przyszego pokolenia, i zbijajc jego

twierdzenie, >jakoby Polaków nie byo w Jassach*. S, bo 47 przystpio do

odnowionego towarzystwa biblioteki polskiej, ale zrazio ich » niestosowne szor-

stkie obchodzenie si« prezesa, tak, e w ostatnim czasie ledwo kilku pozostao

przy nim. Odrodzonej bibliotece nieche odda ksiki, bo nie s jego, inaczej

»zmuszeni bdziemy odda t spraw pod sd opinii publicznej*. ukaszewski
ksiek nie zwróci, wic nowy zarzd rozesa okólnik z d, 18 grudnia, odda-

jcy go pod prgierz opinii publicznej. Z okólnika dowiadujemy si, e kto
z Polaków odda t spraw do prokuratoryi, która przeciw ukaszewskiemu
wdroya ledztwo. Wic on czemprdzej z kilku zwolennikami otworzy drug
bibliotek polsk w Jassach, pod nazw »Zgoda«. Take »Koo polskie* w Bu-

kareszcie, w hcie do ukaszewskiego z d. 23 grudnia skrytykowao bardzo su-

rowo jego postpowanie jako bezpodstawne, grubiaskie i dao zwrotu bi-

blioteki.

ukaszewski w sprawozdaniu (dawnej) biblioteki polskiej 24 grudnia, na-

zwa prezesa odnowionego towarzystwa biblioteki Cazlada, Hiszpana, przy-

bd, socyalist, czonków za > szajk* intryganck. Jej to przypisuje on de-

nuncyacy do prokuratoryi, baamucenie opinii i »niepoliamowany apetyt na

pienidze*. Cit odpraw dal mu zarzd z prezesem Cazlada na czele 19 sty-

cznia 1893.

Zaprzeczy si nie da, przyznaj mu to przeciwnicy, e ukaszewski roz-

win bibliotek polsk, ale jak to czsto bywa, czujc si by twórc dziea,

nie oglda si na wydzia i uchway walnych zebra, Polaków nazywa hoot,
a sam by prezesem, sekretarzem, kasyerem, wszystkiem. Wic coraz mniej

przystpowao czonków, coraz mniej wypoyczano ksiek, z tego wnioskowa
ukaszewski, e Polaków w Jassach niema, i samowolnie rozrzdzi ksikami
i kapitaem.

Odnowione towarzystwo biblioteki polskiej przy ul. Pacurari 1. 54, liczyo

1893 r. czynnych czonków 72, wspierajcych 15. Byli to przewanie urzdnicy

kolejowi i rzemielnicy, kilku fabrykantów i wacicieli realnoci. Czyi aj o tem:

» Polacy w Rumunii. Ksieczka pamitkowa 1892 roku przez dra Juliana u-
kaszewskiego «. Na t ksieczk odpowiedzieli Polacy jasscy drug p. t "Polacy

w Rumunii a dr. Juhan ukaszewski*. Czerniowce 1893. Prezesem odnowionego

towarzystwa by Antoni Cazlada, powstaniec z 1863 r., oeniony z Polk, urz-

dnik kolei w Jassach.
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opiekuczym przez lat 36 by ks. Bartomiej Cliwaa, proboszcz

z Bigoraja, dyecezyi lubelskiej, wypadkami 1863 r. z parafii i oj-

czyzny wyrzucony i w Jassach osiady. Kazaniami swemi, które

objania czynami ofiarnoci i powicenia, rozmow i stosunkami

utrzymywa ducha wiary i zgod midzy party kolejarzy a polsk.

Poznawszy Jezuitów, sta si ich szczerym przyjacielem a do

mierci 10 hstopada 1890 r. Jezuici zachowali dla niego wdziczn

pami i starali si go zastpi dla Polonii.

Stosunek ich z biskupem Camillim by zawsze najlepszy, bo

opisany artykuami ugody, chocia nie przychodzio to atwo, dla

stanowczoci i woskiej ywoci temperamentu jego. Zasug to

byo superiora, od roku 1888 rektora Habeniego, dowiadczonego,

a dziwnie roztropnego ma, który przykroci zrcznie usuwa,

a chropowatoci gadzi wybornie. On te umia utrzyma zgod

z 00. Franciszkanami, pomimo, e przybycie nowych robotników

nie mogo by dawnym, zasiedziaym od wieków, ani podane,

ani dogodne. Przyzna te trzeba, e proboszcz jasski, Józef Mah-

nowski, okazywa Jezuitom szacunek i delikatno, pozwala im

pracowa w katedrze, ile chcieh, od roku za 1892, na yczenie

biskupa, mówi kazania polskie, niemieckie i rumuskie.

Bzd rumuski, zwaszcza minister kultu, ksi Dymitr Stur-

dza, uwaa to za sw chlub, aby katolikom zostawi swobod

wyznaniow. Takim on by i dla Jezuitów, chocia oficyalnie ich

nie uznawa i tylko jako ksiy wieckich, profesorów seminaryum

biskupiego i nauczycieh szkoy parafialnej traktowa. Ksi Stur-

dza by im osobicie yczhwy, bo w swej rodzinie mia katohków,

pozwoli pracowa ile chc dla katohków, byle nie tykah Bumu-

nów prawosawnych. Prefekci, urzdnicy administracyjni i sdowi

szanowali Jezuitów, jako katolickich ksiy, gównie dla ich nauki

i towarzyskiej ogady, której u swych popów napróno szukaU.

Pierwszych dni wrzenia 1885 r. objh w zarzd szko pa-

rafialn, 18 potem 36 uczniów liczc i). Niebawem otwarto semi-

naryum mae o 5, potem 14 uczniach, w którem uczono 5 klas

gimnazyalnych. Po ich ukoczeniu, uczniowie przychodzili na 2-letni

') Uczyli w szkole parafialnej: O. Feliks Wierciski; magistrzy: Karol

Piszczek, ten najduej; Ludwik Cicho, Wiecki, Ludwik Goerlich, Juliusz Ko-

s. lek, Franciszek Hiibner. (Catalogi brev(?s).
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kurs filozofii i fizyki, a po zoeniu egzaminów, wstpowali na

4-letni kurs teologii, na którym suchali przez rok take wykadów
medycyny praktycznej dra Józefa Freya ^). W cigu lat 20 przy-

byo dyecezyi 21 kapanów wieckich, prawda, e tylko 2 Rumu-
nów, inni obcokrajowi.

Pewn trudno z pocztku przedstawiao prawo, które po-

mimo wolnoci nauczania, domagao si, aby na czele szkó i kon-

wiktów prywatnych, stali nauczyciele egzaminowani, z patentem

pastwowym, szkoy za, zwaszcza ludowe, jak bya szkoa para-

fialna, aby podlegay dozorowi inspektorów. agodzia surowo
prawa ta okoliczno, e nauczyciele i 'uczniowie szkoy katolickiej

byli przewanie cudzoziemcami, wic minister wwzna Sturdza,

który rozporzdzeniem 7 maja 1885 r. prawo prywatnego naucza-

nia obostrzy 8 artykuami, poprzesta na kwalifikacyach zagrani-

cznych i dlatego O. Habeni stara si w Wiedniu przez galicyjsk

rad szkoln krajow, o pozwolenie zoenia nauczycielskiego egza-

minu pastwowego ^). Nie byo to potrzebne, bo O. Janik przedo-

y ministrowi swoje wiadectwa uniwersyteckie, i przedstawia

szko parafialn wobec rzdu.

Na egzamina roczne przysya rzd swego delegata; raz bya

nim jaka nauczycielka rzdowa. Próbowa take rozcign nadzór

nad seminaryum, ale opar si superior Habeni, dowodzc, co byo

prawd, e to studium theologlcum et domesticum, do którego rzd

miesza si nie ma prawa. Prawda, e tene rzd z funduszu rezer-

wowego przeznaczy po 10.000 fr. rocznie na seminaryum jasskie,

i z tego tytuu móg da prawa nadzoru, nie uczyni jednak tego,

chcc uchodzi za liberalny.

Wiksz trudno przedstawiaa konieczno nauczenia si j-

zyka rumuskiego w jak najkrótszym czasie. Wochom przycho-

*) Uczyli w seminaryum: O. Habeni fizyki i francuzkiego, O. Herden

obcych jzyków, O. Wiecki etyki, O. Feliks Wierciski filozofii, teologii i reto-

ryki. Magistrowie: Ludwik Cicho, Piszczek, Zatokiewicz, Wojciech Payen ma-

tematyki i fizyki. 00. August Belloir i Jan Piwernetz filozofii. 00. Józef Wasi-

lewski, Henryk Goguyer, Aleksander Mohl, Jan Zakrzewski, Titz, Gliwa, Piofr

Mastaj, Marchewka, Gautrand, Bernhard teologii. Magistrowie: Jan Roth, Feli-

cyan Czarliski, Wojciech Trubak, Alojzy Kulpa, Piechocki, Romeder, rónych

przedmiotów. (Catalogis breves).

*) Brulion podania w Archiv. Prov. Galie.
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dzio to atwiej jak innym, ale wszyscy nim wadali, by on bowiem
jzykiem wykadowym w szkole i w seminaryum, domaga si tego

rzd, tylko prelekcye filozofii i teologii odbyway si po acinie;

by te nieodzownym w kociele katedralnym i farnym zarazem,

gdzie Jezuici oprócz odprawiania mszy w., w dwóch konfesyona-

ach suchali spowiedzi w rónych jzykach, ale i w rumuskim,
od roku za 1892 w niedziel i wita mówili kazania rumuskie,
niemieckie i polskie.

Na tej pracy kocielnej i szkolnej ograniczyo si pierwsze

piciolecie pobytu Jezuitów w Jassach. Dom ich nosi zrazu nazw
Stath Jassiensis, od 1888 r. Seminarium episcopale Jassiensc: na

stacyi mieszkao 3, w seminaryum 4—6 ksiy i 2 braci. Od roku

1891 przybywa do seminaryum nazwa Missio moldavica. Co to za

misya ?

Biskup Camilli, chocia si zgodzi na 7 punkt umowy (pacti),

i Jezuici duszpasterstwem po parafiach nie bd si zajmowah,

to jednak, bawic dla spraw dyecezyi w Rzymie w grudniu 1889 r.

z ks. Józefem MaUnowskim, Franciszkaninem, wyjedna u Leona XIII

rozkaz, aby Jezuici jasscy objli take cz duszpasterstwa w Mo-
dawii, dopokd biskup nie dochowa si wasnego kleru. cile rzecz

biorc, mogli to Jezuici uczyni bez wyranego polecenia czy dy-

spensy papiea, probostwa bowiem i parafie w Modawii nie zo-

stay kanonicznie zaoone *), ale byy to tylko stacye misyjne

z duszpasterstwem poczone, a takich stacyi czy domów misyj-

nych, mieli Jezuici w XVII wieku na Litwie i Ukrainie zwaszcza,

wiele, maj i teraz w krajach zamorskich. Wic te prowincya

Mycielski przysa w padzierniku 1890 r. pierwszych misyonarzy

(proboszczów) O. Jakóba Mologni i Bazylego Giudici, Wochów po-

yczonych z prowincyi weneckiej, w listopadzie za 00. Franciszka

*) Tak zwany proboszcz w Modawii, nie jest proboszczem kanonicznie

instytuowanym, którego biskup bez poprzedniego procesu kanonicznego ani

zmieni, ani usun nie moe, ale zarzdc tylko z woli biskupa danym i dla-

tego od woli biskupa zalenym, ten moe go przenie, usun kiedy chce. Ko-

ció nie jest wasnoci parafian, probostwo i dotacya jego nie jest wasnoci
kocioa, tylko jedno i drugie wasnoci biskupa, który ma prawo cz docho-

dów z probostwa uy na potrzeby dyecezyi, a reszt zostawi administrato-

rowi. Parafie i ich granice, take nie s kanonicznie ustalone, ale biskup moe
oddawa im wsie jedne, odbiera drugie.
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Janika i Karola Schaffa Szlzaków, którzy wyuczywszy si rumu-
skiego jzyka, ju 1891 r objli stacye misyjne (parafie) w Aju-

deni, Gheraesti, Horlesti z fili Kotnary i w Botoszanach.

W nastpnych latach przybyy stacye w Bargaoani, Husi, Ta-

maseni, Mihaileni, niektóre przeszy potem w zarzd ksiy wie-
ckich i Franciszkanów, tak, e od 1900 r. tylko 4 parafie, w Bo-

toszanach, Mihailenach, Gheraesti i Tamaseni w administracyi Je-

zuitów zostaj. Do kadej z tych stacyi czyli parafii nale filie:

do Botoszan 21 filii i wsi w pónocnej Modawii, 1.646 katolików

Niemców i Polaków, dwóch ksiy i brat *). Do Mihaileni, która

z filii zamieniona 1899 r. na parafi, 12 wsi, 946 katolików Niem-

ców i Polaków^, jeden ksidz *). Do Gheraesti 4 filie i 4 kocioy,

3.059 katolików Ungurów (Wgrów zromanizowanych) , dwóch

ksiy ^). Do Tamaseni 3 filie i 3 kocioy, 2.550 katolików Ungu-

rów, w Romanie do 400 Polaków, garstka Niemców i Ungurów,

dwóch ksiy*).

Misyonarze jedni zmieniali si czsto, drudzy po lat kilka

i kilkanacie zostawali na pracy, jak: 00. Giudici, Antoni Szydow-
ski, Jdrzej Czarnota, Wierciski, Franciszek Janik, Jakób Bondi,

Ernest Herden i t. d. Wszyscy oni zabrali si najprzód do och-
dóstwa domów boych, odnowili i ozdobili jedne, pobudowaU dru-

>) Pracowali tam: 00. Franciszek Janik przez lat 8, Wall, Pyd^nkowski,

Hubner, Antoni Szydowski, Stanisaw Janowski, Feliks Wierciski, Kopocki,

Kulpa, a brat Rachlicki jako organista przez lat 11. (Cat. breves).

*) Tam pracuje od 1899 r. O. Franciszek Hubner.

*) Administratorami: 00. Giudici, Antoni Szydowski, od 1899 r. Jdrzej

Czarnota. Pomocnikami: 00. Pydynkowski, Stanisaw Czarnota, Antoni Kopo-

cki; r. 1897 brat Podgórski.

*) Od r. 1899: 00. Józef Lipski, Piwernetz, Czajkowski, Ludwik Moraw-

ski, Kulpa, Pydynkowski, Szydowski, Czarnota, Jan Kotowicz, Feliks Czarliski;

od 1895-1897 r. brat Chyba; od 1898—1899 r. brat Podgórski.

W Horlesti, któr od 1900 r. zarzdza wiecki ks. Istoceanu, pracowali

przez 9 lat: 00. Schaff, Jdrzej Czarnota, Jakób Bondi (przez lat 5), Józef Ma-

staj, brat Synowski.

W Ajudeni, odstpionej 1900 r. Franciszkanom, pracowah przez 9 lat:

00. Mologni, Jakób Bondi i Józef Meli.

W Bargaoani uwieczni si O. Ernest Herden f 1896 r,; 00. Baccanelli,

J. Czarnota, Morawski, Kulpa.

W Husi od 1893-1896 r.: 00. Meli, J. Czarnota i brat Synowski. (Ca-

talogi breves).

JEZUICI w POUOf. Y. 39
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gie kocioy, a gdzie ich nie byo, urzdzili kaplice ^). Binujc msz
w., odprawiali pilnie naboestwo niedzielne po filiach. Kazaniami

w trzech jzykach, katechizacy i misyami pouczaU parafian, a bra-

ctw^ami, róacowem, majowem i czerwcowem naboestwem, przy-

zwyczajali do uczszczania do kocioa i w. sakramentów. Nie-

stety po miastach mieszkaa przewanie wdrowna ludno, rze-

mielnicy raz tu, drugi raz indziej otwierajcy swe warstaty, zaro-

bnicy, sudzy, wic o trwalej, systematycznej pracy trudno mówi.

Osiedleni od kilku wieków Unguri i Sasi, gospodarze rolni,

lgnli do dawnych zwyczajów, wrzekomo narodowych, ale niemo-

ralnych, przy wiatach, zarczynach i lubach; walka z zakorzenio-

nem zem nie bya atw, ale zato z t sam si woh lgnli do

bractw i naboestw, przez Jezuitów wprowadzonych i bro Boe,

gdyby kto próbowa je usun. PrzywizaU si te do nich bar-

dzo. O. Herdena w Bargaoani, zmarego przedwczenie na zapalenie

puc 1896 r., wspominaj wdzicznie po dzi dzie; prawda, e po-

ow sw^ych dochodów odda na budow nowego kocioa, e nie-

tylko wiary, ale grzecznoci towarzyskiej ich naucza.

W Botuszanach miecie hczcem 32.521 mieszkaców, z tych

912 katolików, z wiosn 1891 r. wybuch prawie bunt Niemców

przeciw Polakom, tych za przeciw biskupowi dlatego, e probosz-

cza Jaronia, Franciszkanina, dla susznych przyczyn pod groz eks-

komuniki usun, a parafi Jezuitom powierzy. Polskie stowarzy-

szenie w. Krzya zajo plebani, urzdzio na swoje cele, sekre-

tarz jego Miiller stale tam zamieszka, obj zakrysty w zarzd,

klucze kocioa do siebie przynosi kaza, na Jezuitów si odgraa

i burzy umysy. Wic gdy na rezurekcy przyby O. Schaff i za-

intonowa »Wesoy nam dzi dzie nasta «, nikt nie piewa, jedni

si miali i klaskali w donie, drudzy pakah. O. Schaffa zastpi

*) O. Giudici wymurowa 2 kocioy w Bartasesti i lugani; na trzeci

przygotowa materya. O. Mologni w Adjudeni przyduy koció murowany

i ozdobi now wie. O. Lipski w Tamaseni odnowi murowany koció i przyda

2 nowe otarze, bo by tylko jeden.

O. Herden w Bargaoani wymurowa duy koció Najsod. Serca Jezuso-

wego, pierwszy na ziemi rumuskiej, mier 1896 r. nie pozwolia mu wyko-
czy wntrza wityni. O. Czarnota w Gheraesti wymurowa, majc ju przez

O. Szydowskiego przygotowane fundamenta i materya, obszerny, pikny
koció.
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wnet O. Janik; taktem i agodnoci uciszy, pogodzi umysy; bez

»epitropów« czyli komitetu kocielnego zarzdza wityni, oczy-

ci j i ozdobi; naprawi swym kosztem plebani, opatrzy zakry-

sty w aparaty i bielizn, zato przez dwa lata obchodzi si mu-

sia bez organisty i kocielnego, co przychodzio tem przykrzej, e
parafia botoszaska rozrzucona w dwóch powiatach, 21 miejscowo-

ci filii naley do niej, najdalsza w Ranghilesti 74 kilom., a drogi

najczciej karkoomne.

Urzdziwszy wic Botoszany, zabra si O. Janik 1895 roku

do budowy kaplicy i szkóki w hucie szklannej w Storesztach

(47 kilom, od Botuszan) i dziki temu uratowa hutników od

niewiary, tak, e nale do najlepszych parafian. W tyme czasie

zacz murowa kocióek Serca Jezusowego w Mihailenach (50 kil.

od Botuszan), i drugi, take Serca Jezusowego w miasteczku Har-

lau (48 kilom.) i wielk kaphc w. Rodziny w hucie szklannej

w Mazut (56 kilom.), gdzie wnet stana i szkóka, a w ostatnich

latach zbudowa adny kocióek w miecie Dorohoiu i przeniós

tam z Mihailen parafi. Podobnie jak O. Janik, odnawiali, budo-

wali, pracowaH inni Ojcowie i czyni to teraz.

Stacy próbn, jakie praktyki religijne naley zaprowadzi,

bya parafia w Tamaseni, wsi zamieszkanej przez Ungurów. Tu 1898 r.

staraniem O. Lipskiego pierwsza odbya si misya ludowa, dalsze

w jej filiach Sagna, Roman, lugani. One byy pobudk, e w roku

jubileuszowym 1901 w caym dekanacie romaskim. Jezuici wspól-

nie z Franciszkanami i ksimi wieckimi urzdzaU misye pokutne.

W Tamaseni te zaprowadzono najprzód kult Serca Jezusowego

i apostolstwo modlitwy z comiesiczn komuni wit, majowe

i czerwcowe naboestwo wieczorne z krótk nauk, katechizacye

w szkole i po kocioach, rozpowszechniono tysice obrazów wi-
tych, koronek, szkaplerzy; wszystko prac i zasug O. Lipskiego.

Praktyki te pobone przyswoili powoli nietylko Jezuici, ale i Fran-

ciszkanie i ksia wieccy swym parafiom.

69*
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§. 117. Waniejsze wypadki w seminaryum jasskiem.

1896-1905.

Do roku 1894 szkoa parafialna i seminaryum rozwijao si

pomylnie. Wprawdzie naznaczona przez biskupa miesiczna opata

od kadego ucznia, zmniejszya nieco liczb uczniów z (86 na 50),

ale wykad nauk pod prefektem 0. Karolem Piszczkiem nic nie

ucierpia.

Seminaryum byo dzieem biskupa Camilli, on zebra z ja-

mun fundusz 150.000 franków, który atoli, wedug dekretu Pro-

pagandy, uyty by moe dopiero wtenczas, gdy roczny procent

dojdzie do 12.000 fr.; on zaspakaja jego potrzeby materyalne, on

z rektorem Habenim ukada, albo przynajmniej aprobowa pro-

gram nauk, bywa na dysputach i egzaminach i t. d. Seminarzy-

stów od 1 klasy gimnazyalnej do teologii bywao przecitnie 20;

biskup wywici na kapana jednego Piotra Pala, 12 na subdya-

konów. Zajmowah jedno skrzydo domu kolegium, studya filozofi-

czne i teologiczne odbywaU metod jezuick. A tu 1894 r. wieci

guche, niebawem w dziennikach powtórzone, e biskup Camilli

z powodu wanych trudnoci, przesa do Rzymu rezygnacy z bi-

skupstwa. Co to za trudnoci, nikt na pewno nie wiedzia. Przy-

puszczano, e skargi niektórych Polaków, jakoby ich narodowo
biskup przeladowa *). To znów, e Franciszkanie za rad O. Pie-

^) W tym czasie ukaza si póarkuszowy panflet przez X. Y. Z., druko-

wany w Paryu: »Knowania Jezuitów w Modawii«. Autorem, zdaje si, by
ksidz polski. Jezuitom zarzuca »najpospolitszy handel ywym towarem« dziemi

od 9—11 lat wieku, które oni za umow z rodzicami, obcokrajowcami przewa-

nie, przerabiaj w szkole parafialnej i maem seminaryum na Rumunów, na

to, aby stworzy kler rumuski, a z nim siln party katolick w Rumunii,

zdoln podj walk z schizm rumusk. Biskup Camilli jest ich narzdziem,

robi co mu poradz ub ka, wydaje listy pasterskie i przepisy, które oni re-

daguj. >Ta eksterminacyjna polityka jezuicka najfatalniej odbija si na Pola-

kach*, którzy te dlatego przestali posya swych synków do szkoy. Jezuici

wypieraj z parafii Franciszkanów, znosz kazania polskie, zaprowadzaj ru-

muskie, wszystko, aby stworzy jak najwicej Rumunów katolików, do walki

z schizm. Podobnie jak Jezuici, Damy syoskie zfrancuzi usiuj panienki

rumuskie i do katolicyzmu nakoni, a majc ich w Jassach 250, i kac so-

bie paci od kadej po 1.500 fr., wzbogacaj si i coraz nowe zakupuj place,
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trobono, który po duszym pobycie z Rzymu powróci, uorganizo-

wali si w osobn prowincy, a obrawszy rzeczonego Ojca na pro-

wincyaa, usunli si tem samem z pod wadzy biskupa, co mu
utrudnio rzdy dyecezyi ^).

Te czy inne powody, dosy, e dla Jezuitów rezygnacya bi-

skupa Camillego bya ciosem nieprzewidzianym; z jego wyjazdem

byt ich w Modawii móg by zniszczony, zaleao to tylko od woli

jego nastpcy, którego nikt nie zna. Cieszy ich w tem utrapieniu

proboszcz i kan. z Bukaresztu Józef Beaud, ucze niegdy w Rzymie

sawnych profesorów Jezuitów Pellico i Giravegna, gdy na dwa za-

wody bawi w Jassach. Skuteczniejsz pociech byo to, e Propa-

ganda rzymska rezygnacyi biskupa nie przyja. Niestety, biskup

w marcu 1894 r. uda si sam do Rzymu i u Leona XIII wyje-

dna uwolnienie z katedry jasskiej. Wróci jeszcze do swej stolicy,

udzieli mniejszych wice 5 retorom, subdyakonatu 9 wieckim

teologom, trzej bowiem byli maoletni, uporzdkowa niektóre

sprawy i 23 listopada 1894 r. opuci Jassy. W Bukareszcie zoy
poegnaln wizyt królowi Karolowi I, który go ozdobi orderem

korony rumuskiej, osiad potem w Rzymie, gdzie przez lat dzie-

si y w zaciszu, ale i w niedostatku prawie.

Przez cay ten rok 1894 rzdzi mianowany przez niego wi-

karyusz generalny. Franciszkanin, Liverotti, Jezuitom przychylny.

Franciszkanie wymawiali mu, e pozwoli wici teologów na sub-

dyakonów, byo to ju zapóno; ale byt seminaryum zosta na ra-

zie uratowanym, bo subdyakoni musieli koczy studya i by wi-
ceni na kapanów wieckich.

Podczas ostatniej bytnoci biskupa Camillego w Jassach, umar
rektor Franciszek Habeni na sercow chorob 7 sierpnia 1894 r.

stawiaj budynki Ale ta polityka dca do nawrócenia Rumunów na katoli-

cyzm, nie uda si Jezuitom, bo jak powiedzia rumuski metropolita Kalinik:

»Rumun wszystkiem by moe, ale nigdy chrzecijaninem*.

') Rzecz jasna, e wychowany w seminaryum kler wiecki odbiera Fran-

ciszkanom monopol duszpasterstwa w Modawii, i móg ich wkocu od niego

usun. Aby nie dopuci do tego, zebrali si Franciszkanie w styczniu 1894 r.

na kapituo, zawizali osobn prowincy jassk, zapewnili dla siebie duszpaster-

stwo w 10 najlepszycli parafiach i uzyskali na to wszystko zatwierdzenie Pro-

pagandy. Bolao biskupa, i uczynili to bez jego wiedzy, i popchno do rezy-

gnacyi.
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Opatrzy go w. sakramentami biskup i nie odstpi a do ostat-

niego tchnienia. Zwoki rektora nabalsamowane przez dra Pete-

lenza, Polaka, wystawiono w sali szkoy parafialnej, i uczczono

okazaym pogrzebem, na którym, oprócz tumu pobonych, obecny

by konsul austryacki Yodianer, biskup piewa msz aobn i pro-

wadzi kondukt, 0. Feliks Wierciski przemówi w kociele i nad

grobem. On te 19 sierpnia t. r. obj rektorstwo w seminaryum,

a przytem by prefektem nauk, dyrektorem parafialnej szkoy, pro-

fesorem dogmatyki i hebraiki i kaznodziej w trzech jzykach. Na

twarde lata przypady jego rzdy.

W styczniu 1895 roku mianowany biskupem jasskim Domini-

kanin, Dominik Jacuet, Francuz szwajcarski, profesor literatury

francuskiej w uniwersytecie katolickim w Fryburgu. Powinszowa

mu listownie rektor Wierciski, i otrzyma z Rzymu 4/16 lutego

t. r. nader askaw oopowied nominata, mianowicie, e cieszy go

seminaryum jasskie, a jeszcze wicej to, e pod zarzdem Jezui-

tów. Pierwszych dni marca otrzyma O. Jacuet sakr biskupi

w Rzymie, a 25 marca (6 kwietnia) stan w Jassach. Na powita-

nie jego wyjecha rektor, a na dworcu jasskim urzdzi przyjcie

przez 30 delegatów wszystkich nacyi. Zaprosi potem wraz z 00.

Liverotti i Pietrobono i kilku innymi na obiad do seminaryum,

a wieczorem uczci akademi modziey seminaryjnej. Riskup by

rad z przyjcia, w dwa dni potem, przyby zaproszony na dysput

teologów, po której powiedzia do proboszcza O. Malinowskiego:

»ponad moje spodziewanie wypada dysputa, takiej i w Fryburgu

nie bywa«. Wszystko wic zapowiadao si pomylnie. Riskup nie

tykajc wcale sprawy seminaryum, zatwierdzi misyonarzy na pro-

bostwach, proszc, aby pozostaU przynajmniej tak dugo, dopokd

wieckim klerem zastpi ich nie bdzie mona.

Alici niezadugo wystpuje z planem zaoenia konwiktu,

a przynajmniej gimnazyum dla majtniejszej rumuskiej modziey,

a w braku innych profesorów postanawia uy kleryków teologów.

Znaczyo to rozbi seminaryum do hczne, (31 alumnów), bo cho-

cia wikaryusz generalny Liverotti dla braku rodków, nie chcia

pozwoh przyj tylko 6 nowych, to rektor Habeni przyj ich 14

do szkó niszych, byo za przedtem 5 kleryków na retoryce, a 12

na teologii. Szkarlatyna, na któr zapad w styczniu 1895 r. sub-

dyakon Ulivi, grozia rozproszeniem zakadu, ale proboszcz Mali-
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nowski przyj chorego w dom swój, wyleczy i zakad ocala. Bi-

skup tyaiczasem, wykonujc plan swój konwiktu rumuskiego,

który nazwa »szko Ceparego«, znakomitego pisarza rumuskiego,

wynaj 8 lipca 1895 r. dom za 7.000 fr., 18 lipca mianowa teo-

logów Juliusza Webera, Piotra Pala, Józefa L'Etanche i Emiliusza

Begeja jego profesorami; dwaj pierwsi mieszkali w kolegium, dwaj

drudzy w konwikcie, wszyscy za równoczenie koczy mieli stu-

dya teologiczne. Wprowadzio to wielkie zamieszanie w wykadach,

zwaszcza, e biskup uwolni tych 4 od historyi kocielnej, hebraiki,

egzegezy. Nie do tego, pospieszy si z wywiceniem niedoko-

czonych teologów, w wrzeniu t. r. wywici Piotra Pala, niedugo

potem innych. Naturalnie ci przerwah studya, tak, e ledwo kilku

na nich pozostao. I tych przenie miano do seminaryum w Bu-

kareszcie, co rozjtrzao ich nietylko przeciw biskupowi, ale i Jezui-

tom, bronicym jego pow^agi.

Poniewa wynajty dom, opróniony móg by dopiero w li-

stopadzie, wic biskup umieci dwóch teologów-profesorów z kon-

wiktorami w klasztorze Dam syoskich. W braku katolickich pod-

rczników szkolnych do nauki religii, kaza uywa rumuskich

schizmatyckich, a gdy si temu opiera O. Malinowski, dyrektor in-

stytutu, zagrozi mu dymisy. Niebawem brak funduszów przekona

biskupa, e rozpocztemu dzieu nie podoa, czstowa niem Domi-

nikanów francuskich, ale ci odmówili, wic przez lat kilka biedzi

si z onym instytutem, do którego nie uczszczao wicej jak 18

do 30 uczniów, konwiktorów i eksternistów^ wiar rónych i ydów,
wymurowa nawet pitrowy dom na ten zakad, ale zabrnwszy

w dugi, nie zamkn, lecz » zawiesi* instytut 1901 r., czekajc le-

pszych czasów, które nie nadeszy.

Take z misyonarzami poczyna biskup samowolnie. Zaleeli

oni od prowincyaa, a tylko w czysto parafialnych sprawach od

biskupa. On za pozwoli, aby Franciszkanie odebrali im parafi

Husi, do której z czasem przyj mia jeden z ksiy wieckich.

cinity brakiem pienidzy z powodu budowy konwiktu, skpi
w wydatkach na seminaryum. Byo to skpstwo chwilowe, bo gdy

prowincya Szczepkowski, postawi mu alternatyw, albo dostarczy

rektorowi rodków na utrzymanie seminaryum, albo Jezuici wyno-

sz si z Jass, to wnet zoy w rce rektora 4.000 fr., i alumni

wikt lepszy i inne wygody mie mogli.
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Alici nowa przykro. Proboszcz Malinowski, mianowany

przez biskupa dyrektorem instytutu Geparego, ustpi miejsca Fran-

ciszkaninowi Czeluniakowi, który w kolegium krakowskiem u Je-

zuitów uczy si filozofii i teologii. Ufny w sw zdolno i nauk,

oddali Jezuitów jasskich od ambony i sam mówi kazania w trzech

jzykach, ale e niemieckim i rumuskim le wada, wic coraz

mniej miewa suchaczy. Widzc to biskup Jacuet, przywróci

1896 r. Jezuitów do ambony i rozporzdzi, aby kazania polskie

byway o 8-mej, niemieckie o 9- tej, rumuskie o 10-tej godzinie,

w pocie za, w wtorki i w czwartki wieczorem, po odprawieniu

drogi krzyowej, aby sprowadzony przez niego z Parya Domini-

kanin mówi francuskie kazania. Podczas majowego naboestwa,
mówih codziennie nauki po rumusku klerycy-teologowie i suchano

ich chtnie.

Wakacye 1896 r. spdziU seminarzyci na probostwie w Husi

u O. Gzarnoty, i tu dowiedzieli si, e 00. Franciszkanie na osta-

tniej kapitule, z 27 probostw zachowali dla siebie 10 najlepszych

i uzyskaU aprobat Propagandy. Uwaajc to za krzywd swoj ^),

wystosowali wprost do Ojca w. skarg, w której alih si take

i na to, e biskup odrywa ich od nauk, aeby z ksiek antikato-

hckich uczyli 18 chopaków katolików, schizmatyków i ydów.
Ju skarga bya wysan, gdy biskup w wanych sprawach

wybra si do Rzymu, zatrzyma si jednak w Fryburgu, aby obe-

cnym by na konsekracyi arcybiskupa Bukaresztu ks. Hornsteina,

i tu otrzyma odesan mu z kuryi rzymskiej skarg alumnów.

Przekonany, e to si z podszeptu Jezuitów stao, zapyta rektora

hstownie, kto autorem skargi? Odpisa rektor, e o adnej skardze

nic nie wie. Nie pozostaa ona bez skutku. Papie poleci bisku-

powi zrobi nowy rozdzia probostw, alumnów za w pimie do

tego biskupa upomnia, aeby nie zniechcaU si z takiej przy-

czyny do swego biskupa i poprzestawali na maem, Upomina ich

o to i rektor Wierciski. Oni markotni na biskupa, chocia go niby

*) Byo tak. Seminarzyci za wiedz Propagandy lubuj, e pozostan

na zawsze w dyecezyi, i e wzajemnie wspiera si bd. To znaczy, e ci, co

lepsze maj probostwa, cz docbodów oddaj biskupowi, aby z nich uposay
tych, co na biednych stacyach zostaj. Franciszkanie zabrawszy dla siebie

10 probostw najlepszych, pozbawili kler wiecki znacznej czci pomocniczych

dochodów.
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przeprosili, al mieli i do rektora, e sprawy ich nie broni. Wre-

szcie czas uspokoi nieco umysy, ale duch niezadowolenia i kryty-

cyzmu, podsycany wrodzon Rumunom i Wgrom zarozumiaoci,

pokutowa w seminaryum, pomimo ascetycznych egzort spowiednika

domu O. Wacawa Titza, pomimo surowoci rektora. Biskup, Fran-

ciszkanie, a nawet Jezuici, zwaszcza, e zmieniano ich czsto,

przedmiotem byli uwag, docinków, szyderstw modziey; gniewao

to biskupa, win przypisywa wychowaniu jezuickiemu.

Zmieniono tedy rektora; agodny, roztropny O. Franciszek Ja-

nik obj rzdy seminaryum 29 sierpnia 1897 r. Niedostatek do-

kucza, O. Czarliski uprosi u swego ojca Emila z Brchnówka
w Prusach zachodnich i u ks. Kamiskiego proboszcza w Chemy,
weterana z 1831 roku, znaczniejsze jamuny. Zebra te co gro-

sza sam rektor midzy ksimi na Szlsku. A tu burza przeciw

Jezuitom, wywoana gonym procesem francuskiego ex-Jezuity,

wieckiego ks. Morisseau, kapelana na dworze pana de Burbure

w Dersce.

Kapan ten w padzierniku 1897 r., w uniesieniu czy w obro-

nie wasnej zastrzeli jednego, zrani ciko drugiego sucego
domu. Liberalno-ydowska prasa, zwaszcza Adereriil i Dreptatea

(Prawda i Sprawiedliwo) rzucia si na Jezuitów, powtarzajc

odwieczne zarzuty i na gorszy od nich Koció katolicki. Wydarzyo
si bowiem, e trzeciego dnia sdowej rozprawy, biskup Jacuet,

pragnc uwolnienia ks. Morisseau, w rozmowie z p. de Burbure

objawi zdanie, i przy znanej przedajnoci w Rumunii, gdyby kto

kilka tysicy franków wcisn sdziom, oskarony zostaby unie-

winniony, a p. de Burbure wygada to w^ sdzie. Zapozwano bi-

skupa; on si nie ulk i zdanie powtórzy przed trybunaem, jako

powszechnie podzielane w Rumunii. Krzyk oburzenia podniós si

w sali sdowej, ale i w dziennii<ach na biskupa i na Koció kato-

licki, którego on przedstawicielem. Trybuna pod naciskiem prasy,

która grozia sdziom, e jeeh uwolni ks. Morisseau, to niech si

lkaj o swe ycie, lud ich zabije, bo ju teraz cinie si, woajc
o sprawiedliwo, pod gmach sdowy i tylko sia wojskowa wstrzy-

muje go od gwatów, zasdzi 7/19 czerwca 1898 r. ks. Morisseau

na 5 lat cikich robót i 4.000 fr. tytuem kosztów procesu. Sd
wyszy w Gaaczu zniy kar, od której go król 1900 r. uaska-
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wi, skaza jednak na grzywn 2.500 fr. dla ony i dzieci zabitego

sucego.
Po burzy soce. Król Karol I, (Hohenzollern Sigmaringen)

katolik, z królow Elbiet protestantk, i ministrem ksiciem Stur-

dz, zjecha do Jass 20 padziernika (2 Ustopada) 1898 r., przyj-

mowany uroczycie. Zwiedziwszy urzdy i publiczne zakady, przy-

by jako katolik do kocioa Matki Boskiej. Dzie przedtem biskup

skadajc mu wizyt, dowiedzia si, e król pragnie oglda take

seminaryum. Wic gdy z kocioa w hcznej wicie wyszed, przy-

j go u drzwi seminaryum rektor z gronem Jezuitów i alumnów

i wprowadzi do ustrojonej auli. Powitano go piewem przy forte-

pianie i rumuskim wierszem teologa Frollo, opiewajcym wojenne

czyny króla pod Plewn. Deklamowano jeszcze w rónych jzykach,

ale wiersz FroUa zachwyci wszystkich, a ksi Sturdza bdc na-

zajutrz u biskupa, owiadczy, e król wielce rad z przyjcia w se-

minaryum, bo serdeczne byo i patryotyczne.

Jeszcze w czerwcu 1897 r., minister Sturdza domaga si, aby

plan nauk w seminaryum przesany mu zosta do zatwierdzenia, ale

biskup z rektorem odpowiedzieh, e co do higienicznych warunków,

mieszkania i wiktu alumnów chtnie zdadz spraw, ale co do

planu nauk i wewntrznego zarzdu seminaryum uczyni tego nie

mog, bo konstytucya rumuska zapewnia wyznaniu katolickiemu

zupen w tem wolno i swobod, jak to si zreszt praktykuje

i w Niemczech. Nie godzi si na to minister, i wnet po wizycie

królewskiej ponowi danie co do nadzoru rzdu w nauczaniu se-

minaryjnem. Wic biskup odpisa uprzejmie, e przechodzi jego

wadz, pozwoli na nadzór pastwa nad seminaryum, jeeh za
minister tego koniecznie si domaga, to niech uda si do Stolicy

w\, wiedzia za dobrze biskup, e minister tego nie uczyni, nie

chcc popsu dobrych z kury rzymsk stosunków.

W seminaryum jednak nie dziao si dobrze. W sierpniu

1898 roku dano rekolekcye 12 modym ksiom wieckim. Biskup

przyrzek prowincyaowi Badeniemu, e rozeszle ich po stacyach

misyjnych, aby przy Jezuitach nauczyli si praktycznie duszpaster-

stwa, a potem da im samodzielne probostwa. Zrobi inaczej; 6 ksiy
przeznaczy na profesorów w instytucie Ceparego; 2 chorowitych

posa na parafie, obsugiwane przez Jezuitów, 2 wreszcie zamia-

nowa proboszczami, a tu z opuszczonych parafii przychodz cz-



1089

ste deputacye do biskupa, bagajc o ksiy. W seminaryum pozo-

stao na rok 1899 tylko 5 teologów, biskup umyli zamkn stu-

dyum teologiczne. Nie potrzebowa zadawa sobie pracy, bo czte-

rech porzucio stan duchowny; pozosta, najmniej uzdolniony, ale

hartownej cnoty Istoceanu i ten pracuje jako kapan zbonie. Bi-

skup jeszcze przedtem wypraw^i do Rzymu do kolegium germani-

cum 3 alumnów: Pala, Webera i Jasiskiego i ci pozostali dotd
powoaniu swemu wierni. Jeden z profesorów instytutu Geparego,

teolog Micha Helion, Galicyanin, ale wychowany w Rumunii, ju
w czerwcu 1899 r. opuci dyecezy, a 21 kwietnia 1900 r. wst-
pi do nowicyatu Jezuitów w Starejwsi. W seminaryum pozostao

13 logików, 5 retorów, 6 gramatyków, wic przez dwa lata nie

byo wykadów teologii. Dopiero gdy filozofowie ukoczyli swe

kurs, otwarto w wrzeniu 1902 r. pierwszy rok teologii dogma-

tycznej i moralnej dla 10 alumnów; retorów byo 5, gramatyków 10,

wakowaa zato filozofia.

Vice-rektor Józef Gliwa, rektor Janik bowiem bawi czas du-
szy na Szlsku, odnowi i urzdzi seminaryum w ten sposób, e
alumni umieszczeni zostali w dawnym jezuickim domu na pitrze

od uhcy Baston. Nowy od 28 sierpnia 1900 roku rektor Augustyn

Wagner, zaprowadzi miesiczne egzamina i kara surowo wybryki

niesfornoci alumnów. Rad mu by zato biskup Jacuet i pozwoli

na wynajcie willi pana Galla w pobhzkiej wiosce Panu, dwa domy

z ogrodem, aby Jezuici wraz z alumnami wakacye swobodnie

i zdrowo przepdza mogli, dotd bowiem wyjedali na ferye do

jezuickich stacyi misyjnych. W r. 1902 przyjmowa rektor zacnego

gocia, arcybiskupa sufragana lwowskiego Webera; take wikaryusz

generalny O. Malinowski i ks. unita Yancai, suchacz uniwersytetu,

odwiedzaU Jezuitów.

Czstszym gociem bywa profesor ekonomii na uniwersytecie

dr. Aleksander Guza, z rodziny dawnego hospodara i lekarz Frey.

Ten, prawdziwy przyjaciel domu, od lat wielu, co niedziel przyby-

wa do seminaryum i leczy bezpatnie Jezuitów zarówno jak

alumnów.

W lecie 1903 r. nielada niespodzianka. Biskup Jacuet prosi

Propagand o uwolnienie z biskupstwa jasskiego, i otrzyma je

dnia 15/28 lipca t. r., poegna Jezuitów i alumnów i nieaowany
przez nikogo, opuci nazajutrz Jassy, zostawiwszy 42.000 franków
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rónych dugów, i spory dug na domie niewykoczonym, który na

instytut Geparego przeznacza. Razem z nim odjecia unita rumu-
ski z Siedmiogrodu, ks. Jan Yancai, który przed 3 laty, nie przy-

jty w Bukareszcie, znalaz w Jassach przytuek, miy by bisku-

powi, a przesadnym patryotyzmem rumuskim zawraca gow
alumnom. Scde vacante zarzdza dyecezy O. Malinowski, jako wi-

karyusz apostolski.

Dla wykadów teologii sprowadzi prowincya Ledóchowski

1903 r. z Francyi 00. Eliasza Gautrand i Henryka Bernharda, po-

wanych wiekiem, dowiadczeniem i nauk mów. Inne take ka-

tedry obsadzi starannie, teologów byo 10, filozofów 5, gramaty-

ków 8, rektorowa 0. Wagner.

Taki by stan seminaryum, gdy w grudniu 1904 r. przyby

nareszcie tyle upragniony biskup. By nim znów Mikoaj Józef Ga-

milli, ten sam, który przed 19 laty seminaryum zaoy i Jezuitom

powierzy, tylko, e sekularyzowany ex-Franciszkanin. Odetchnli

Jezuici, pomylniejszej spodziewajc si doby. ZawiedU si srodze.

Biskup Gamilli przez 10 lat swej nieobecnoci w Jassach, by w naj-

drobniejszych szczegóach powiadomiony o tem, co si dziao w dye-

cezyi, a zwaszcza co w seminaryum i u Jezuitów samych. Refe-

rent, niewiadomo kto nim by, nie oszczdza tych, o których do-

nosi. Biskup przyby do Jass z postanowieniem zamknicia semi-

naryum, które stworzy i z alami na Jezuitów, które wywodzi
przed rónemi osobami. Zarzuca im midzy innemi, e kleryków

wychowuj najgorzej, bo ci nie szanuj i nie suchaj biskupa, wi-

karyusza, brak im pokory i prostoty; a bardzo nieaskaw by na

rektora Wagnera. W styczniu 1905 roku zjecha prowincya Ledó-

chowski, próbowa przekona biskupa, i zarzuty jego nieuzasa-

dnione, a poniewa O. Wagner ju 5 lat by rektorem, wic da
mu 20 padziernika t. r. nastpc O. Wojciecha Baudissa, który

zarazem profesorem jest dogmatyki i etyki. Zdaje si jednak, e
dni seminaryum pohczone ^).

*) Rektorowie seminaryum jasskiego: O. Franciszek Habeni superior od

188.5 r., rektor od 1 wrzenia 1887—1894 r. — Feliks Wierciski do 1897 r. —
Franciszek Janik do 1900 r. — Augustyn Wagner do 1905 r. — Wojciech Baudiss.
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Take do stolicy kraju, do Bukaresztu (276.178 mieszkaców,

25.692 katolików), zawezwani zostali Jezuici 1894 r. Na wakujce

arcybiskupstwo w tern miecie naznaczya Propaganda biskupa

z Ameryki, szwajcarskiego Niemca, Ottona Zardetti. Ten bdc
w Rzymie, prosi jeneraa Martina o pomoc Jezuitów. Jenera po-

leci t spraw rektorowi jasskiemu 0. Habeniemu. Jako wnet po-

tem otrzyma rektor list z Bukaresztu od arcybiskupa, w którym

owiadczywszy, e od a do ^ jest wychowankiem Jezuitów, ofiaruje

zarzd seminaryum i wieo zaoonej przez siebie szkoy » insty-

tutu Najw. Maryi Panny « tyme Jezuitom, e ju i dom przygo-

towany i podwoje otwarte. Ale funduszu na ich utrzymanie nie

opatrzy, wic rzecz posza w odwlok, a gdy arcybiskup widzc,

e dla braku funduszów nic zdziaa nie moe, wkrótce (1895 r.)

zrezygnowa, i jasski biskup Jacuet obj administracy arcybi-

skupstwa, upada zupenie. Szczliwszy by projekt arcybiskupa

Zardetti, aby swoich alumnów przysa na studya do jasskiego se-

minaryum. Rektor Wierciski, wracajc z rekolekcyi, które da se-

minarzystom w Bukareszcie, zabra z sob 3 teologów na studya

do Jass, gdzie je te ukoczyli. Tak arcybiskup, jak wikaryusz ge-

neralny i nowy od 1896 r. arcybiskup Hornstein, nadali Jezuitom

jasskim wszelkie facultaes, aby dojedajc, pracowali w archidye-

cezyi, ile razy sposobno si nadarzy. Wic przewodniczyli coro-

cznie prawie rekolekcyom Sióstr angielskich w Bukareszcie, Krajo-

wie, Braile i Turn-Severin *), a take francuskim Damom syoskim.

*) Siostry Maryi, zaoone koo If20 roku w Niderlandach (dzi Belgia)

przez Angielk Mary Ward, pocztkowo dla modych Angielek, nie mogcych
mie katolickiego wychowania w swojej ojczynie, i std ich nazwa. Zniemczyy

si w niedugim czasie i jako »Englische Frilulein* rozszerzyy zakres swej dzia-

alnoci. Celem ich, katolickie wychowanie dziewczt wszystkich wyzna w naj-

szerszem znaczeniu, a wic pensyonaty z wyszem i najwyszem wyksztace-

niem, szkoy ludowe, orfelinaty, szkoy szycia i domowego gospodarstwa. Spro-

wadzi je z Bawaryi do Bukaresztu, miejscowy wikaryusz apostolski biskup Mi-

cha Anio hr. di Parsi 1H52 roku. Nastpnego roku otwary pierwsz katolick

szkók; 1J^59 r. stan dom macierzysty, przy nim pensyonat i szkoa jedna,

potem druga i trzecia i dom sierót w rónych czciach miasta. R. 1885 zao-

yy fili w Braile z szko i domem sierót; r. 1889 drug lili w Krajowie ze

szko i domem sierót; r. 1894 w Turn-Severin ze szkol. Sióstr jest przeszo

200, dziewczt pod ich edukacy 1.800—2.000. Niemkami bdc, germanizuj

bezwiednie Rumunów, do czego si same przyznaj: »dass das Institut dazu
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w Jassach, Gaaczu i Bukareszcie, które w ostatnich latach cik
miay przepraw z rzdem o to, e o istniejce przepisy pastwowe
i plany nauczania, wcale si nie troszcz, i co gorsza, rumuskie
panienki do katoHcyzmu namawiaj.

beigetragen habe, der deutschen Sprache eine gewisse Ausdehnung in Rumanien
zu geben (Institutum Sancta Maria Romana 1852—1902, jubileuszowa ksieczka
str. 10). Nie uwaaj si jednak za »spezi!isch deutsche Anstalt«, bo w szko-

ach ucz w rumuskim jzyku.

Damy syoskie czyli Siostry N. M. P. Syoskiej, zaoyli dwaj neofici,

bracia rodzeni Teodor i Alfons (ex-Jezuita) Ratisbonowie w Paryu 1843 r. Ce-

lem ich modlitwa o nawrócenie ydów i wychowanie dziewczt, zwaszcza y-
dówek. Cel nie okaza si do praktyczny, wic rozszerzono go na edukacy
panien wogóle. Oprócz Parya, stan 1856—1868 r. wielki dom i koció w Je-

rozolimie. Koo 1870 r. otwarto domy w Jassach i Gaaczu, a 1896 r. w Buka-
reszcie. System wychowania francuski, obok pensyonatu jest ochronka dla bie-

dnych dziewczt. Przyjmuj take eksternistki do szkoy.



ROZDZIA XXL

Dalszy cig nowych kolegiów i domów w latach

1895-1905.

§. 118. Rezydencya w Koomyi. 1895-1905.

Jeszcze 1887 r. mieszczanie koomyjscy, ciasnot kocióka pa-

rafialnego trapieni, pisali zbiorowy list do prowincyaa Jackowskiego

z owiadczeniem, e gotowi s Jezuitów przyj do swego miasta,

pozwol wybudowa dom i koció i czynnoci kapaskie odpra-

wia, adnej nie ofiarujc pomocy, tem mniej fundacyi. Dzikujc

za uprzejmo, odmówi prowincya, bo niema zaco domu i ko-

cioa postawi, ksia te powietrzem y nie mog. Upyno lat

kilka, gdy sufragan lwowski, ksi Puzyna, wizytujc parafi w Ka-

uszu i spotkawszy tam proboszcza koomyjskiego, kanonika Zy-

gmunta Pawowskiego, zapyta, czy buduje nowy koció ? sysza

bowiem, e od kilku lat na ten cel komitet kocielny zbiera skadki.

Niestety, odpar proboszcz, nie, bo ledwo 20.000 zr. zebrano, nie-

podobna z tem rozpoczyna budowy obszernego kocioa, wic na

razie poprzesta trzeba byo na odnowieniu dawnego kocióka

farnego. Wtenczas biskup radzi i zachca, aby proboszcz zaprosi

Jezuitów, im t kwot odda, plac da miasto, reszt oni sobie opa-

trz i postawi koció nowy, jak to uczynili w Czerniowcach,
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gdzie w 3 latach gotyck wityni dwignli. Proboszcz zwierzy

si z rad biskupi komitetowi kocielnemu, do którego naleeli

take burmistrz Witosawski i starosta Bakowski, i ci wpynli na

kolegów, e komitet zgodzi si na projekt.

Prowincya Szczepkowski, powiadomiony ju przez biskupa

Puzyn, proszony przez komitet kocielny, delegowa superiora

lwowskiego Jackowskiego, do uoenia sprawy i obrania miejsca.

Umowa bya krótka; komitet kocielny oddawa zebrane z skadek

pienidze, miasto przyrzeko naby swym kosztem plac pod koció
i rezydency z ogrodem, na wasno Jezuitów. W razie wydalenia

ich przez rzd lub inne wypadki z Koomyi, przechodzi koció ze

wszystkiem, co w nim jest, z rezydency i ogrodem na wasno
miasta,, tak jednak, e skoroby Jezuici powrócili, to odbior wszystko

jako rzecz swoj. Zgadza si te komitet na rozszerzenie, w razie

potrzeby, bocznych naw kocioa. Wybór miejsca pozostawiono O.

Jackowskiemu.

Wybra realno pani Biaoskórskiej przy ul. Kraszewskiego

i parcel jedn z realnoci pana Sylwestra, razem 2 morgi, za

które miasto zapacio 12.000 zr. Komitet za kocielny z onych

20.000 zr. odda 11.250 zr., bo reszt obróci na odnowienie fary.

Rozmiary przyszego kocioa nie byy, zdaje si, w tej umowie

jasno oznaczone, albowiem panowie komitetowi wystpih z da-
niem, aby dugo kocioa wynosia 50 metrów i odpowiednie temu

byy inne wymiary. Wtenczas prowincya zerwa ukady, bo na tak

olbrzymi koció pienidzy nie znajdzie. Komitet odstpi od prze-

sadnych da i zaprosi prowincyaa do ostatecznego zaatwienia

sprawy. Jako 25 czerwca 1895 r. 00. Szczepkowski i Jackowski

zgodnie z komitetem postanowili, e dugo kocioa wyniesie 35

metrów, szeroko 15 metrów, e Jezuici zaraz do Koomyi przy-

bd i przygotowania do budowy kocioa rozpoczn.

Byy to jakby przedugodne punkta, bo waciwy kontrakt sta-

n z miastem, którego delegatami byli dwaj adwokaci, Haczewski

i Dbicki, dnia 19 sierpnia 1895 r. Postanowiono w nim, e du-

go kocioa 45 metrów, szeroko 22 metry z murami wyniesie;

e koció w 4 latach zostanie ukoczony, a rozszerzony bdzie

wtenczas, gdy ludno parafii (11.000 dusz) wzronie o poow.
W ten sposób zmieniony kontrakt podpisa prowincya Szczep-

kowski.
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Tymczasem ju d. 2 lipca przyby z 0. Jackowskim superior

nowej osady 0. Aleksander Wilczkiewicz, a towarzyszy mu ciela

brat Biaobrzeski, który wanie przy budowie kocioa w Stanisa-

wowie by zajty. Chodzio bowiem o rozebranie drewnianego domu
od ulicy, a wybudowanie z tego materyau tymczasowej kaplicy

w gbi ogrodu, z przylegym domkiem, który na razie mia suy
za rezydency, aby uzyska miejsce pod przyszy koció. Ciela

miejski wykona te roboty za 320 zr. Superior za urzdza ubog
rezydency z jamun. O. Jackowski, rektor tarnopolski Miszkiewicz,

rektor krakowski aszczyk, a take lwowskie Siostry Serca Jezu-

sowego opatrzyli zakrysty kaplicy, pani Celestyna Romanowska

jadalni i spiarni, prowincya da 500 zr., arcybiskup Hryniewi-

cki 100 zr. na otarz, sprzty kapliczne i konieczne meble w domku,

co take wyebra we Lwowie dla ozdoby kaplicy O. Baej Szy-

dowski i 0. Wróblewski, dosy, e 29 wrzenia »rezydencya koo-

myjska« otwarta; skadali j 00. Wilczkiewicz superior i Tomasz

Wall, bracia Biaobrzeski i Morawiec mularz, zajci przy bu-

dowie.

W dniu tym uroczystym w. Michaa, ks. Pawowski pobogo-

sawi kaplic w. Ignacego, wcale piknie urzdzon i przybran

i pierwsz piewa msz w. przy grze harmonium, darowanego od

rektora chyrowskiego, O. Czeowskiego. Przyjechao na msz do-

rokami i przybyo pieszo wiele znacznych osób z miasta; pod cie-

niem hpy wygosi pierwsze kazanie superior Wilczkiewicz. Pierw-

sz dobrodziejk kaplicy bya Ormianka, pani ukasiewiczowa, po-

darowaa wielki dywan przed otarz, dwa wazony, ma now
monstrancy i t. d. Za jej przykadem poszy inne panie, które

przystrojeniem kaplicy si zajmoway. Dzienniki Przegld i Czas

nader przychylnie powitay otwarcie kaplicy i rezydencyi, byy one

zreszt wyrazem usposobienia katolickiej Koomyi ').

*) Pocztki tego miasta, stolicy Hucuów, na lewym brzegu Prutu, nie-

znane. Nazwa pochodzi ma od kolonii rzymskiej, albo tez od ludowej nazwy

Prutu »Myja«, albo wreszcie od króla halickiego Kolomana, który mia je zao-

y. Z dawna naleao do Ksistwa halickiego, potem do województwa ruskiego

i byo stolic Pokucia, które jest najdalej na poudniowy wschód wysunitym

ktem Polski. Kazimierz W. nada Koomyi pewne prawa, fundowa koció i pa-

rafi, a dla jej obrony od Wooszy i Tatar postawi zamek i otoczy waem.

Zatwierdzili i nadali nowe przywileje Jagiellonowie. Na zamku koomyjskim ska-

jtzu Cl * POisrt. ». 70
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Trzy blizko lata mieszczono si w onej kapliczce, powikszo-

nej znacznie. Superior zaprowadzi arcybractwo Serca Jezusowego

i 40-godzinne naboestwo w lutym 1896 r. Ks. katecheta Porba
z szko paniesk, odprawia w^ niej naboestwo szkolne i codzie

msz wit. Na miejsce O. Walla przyby w lipcu 1896 roku

O. Jan Kurcz, suchali pilnie spowiedzi, piewali sumy, nieszpory

w kaplicy i po innych kocioach, gdy ich zaproszono, zreszt su-

perior pilnowa budowy kocioa. Plan mia przygotowa w jesieni

da hod Kazimierzowi Jagielloczykowi, wojewoda wooski Stefan 1485 r,, ale

ju 1.'j02, 1513, 1532 r. Woosza ziipia i spalia Koomyj, spustoszya Poku-

cie. Gorsze jeszcze byo zniszczenie i rze miasta przez Turków i Tatarów

1589 r., którzy XX. Dominikanów ubranych w ornatach powywieszali, i znów

1G21 r. przez Tatarów. Odbudowa je 1624 r. dalej od Prutu, przy stawie ple-

baskim Piotr Kamieniecki, umocni waem, basztami, bramami i drewnianym

zamkiem z 3 stron okopanym waami, na nich parkan, z czwartej czstokoem,
z dwiema basztami, bram, ale bez strzelby. (Lustracya miasta z roku 1627).

W lat 47 potem sta jeszcze obronny zamek, roku 1772 juz tylko lad waów
pozosta.

Koomyja bya za czasów polskich miastem powiatowem, z starostwem

i wsiami Matyjowce, Korolówka, Kornicz, Kropiwniszcze, które pierwszym roz-

biorem 1772 r. wraz z Galicy dostao si Austryi. Otó ostatni starosta Rafa
Chooniewski kupi je od rzdu austryackiego. Józef II r. 1788 skasowa koció
i klasztor Dominikanów koomyjskich, fundowanych od króla Jagiey, naprowa-

dzi kolonistów Niemców, jest ich do 1.350, w gminach Mariahilf, Augustdorf,

Baginsberg, Staure, którzy w latach 1871 i 1874 dwa zbory w nich postawih.

W Mariahilf jest take katohcki koció i parafia.

Od zaboru Gahcyi, Koomyja bya stolic jednego z trzech powiatów

ziemi halickiej, póniej leaa w cyrkule stanisawowskim, potem staa si mia-

stem cyrkularnem, wreszcie powiatowem, a z powodu odkrycia i eksploatowa-

nia nafty w okolicy, Peczeniynie, Sobodzie, podniosa si znacznie. Ludno
z 8.000 wzrosa do 25.000, wiksza cz ydzi, reszta Polacy i Rusini unici.

Kocióek parafialny obejmuje 600—800 osób, podczas gdy parafia, do której

oprócz miasta, 22 wiosek naley, liczy przeszo 11.000 dusz. Jako stolica po-

wiatu ma starostwo, sd krajowy i dyrekcy skarbow, wydzia powiatowy, dwa
gimnazya, polskie i ruskie, dwie szkoy wydziaowe miejskie, trzecia dla panien

w klasztorze Sióstr Urszulanek, 9 szkó ludowych, szko pracy kobiet, szko
przemysow, szko zawodow przemysu drzewnego, szko krajow garncar-

sk. Po wsiach szkó 22, wykad religii, krom 17 jednoklasowych, we wszyst-

kich, a ksiy katechetów 3, i dwaj ksia wikarzy. Wic zaproszono Jezuitów

do pomocy nauczania religii w 6 szkoach wiejskich.

(Leopold Wajgiel. Rys dziejów Koomyi. Koomyja 1877 r. — Catalogus

Cleri Archid. leopol. rit. lat. na r. 1906, str. 102).
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1895 r. profesor Leitzner, który budowa koció czerniowiecki, ale

umar przedwczenie, wic superior poleci zrobienie planu i nad-

zór nad jego wykonaniem miejscowemu inynierowi Krzyczkow-

skiemu, ostrzegajc z góry, ze koció ma by trwale, ale bez ko-

sztownych ozdób budowany, wic te kosztorys wypad tylko na

48.540 zr.

Po zatwierdzeniu planu przez rzdowe i miejskie wadze, za-

brano si do fundamentów, i wnet stany mury gównej nawy.

W uroczysto w. Ignacego d. 2 sierpnia 1896 roku powici ks.

proboszcz Pawowski kamie wgielny, O. Wróblewski odczyta

licznie zebranym wiernym polski akt zaoenia kocioa, wmuro-
wany w kamie. Poczem w procesyi przyniesiono Najw. Sakra-

ment z kaplicy do now^ej nie nakrytej jeszcze dachem wityni,

przed tymczasowym, ozdobionym przez panie miastowe otarzem,

proboszcz piewa pierwsz msz w., O. Wróblewski pierwsze ze

zwyk sobie swad wygosi kazanie, dowodzc, e ten koció
jest wyrazem wiary, dzikczynienia Bogu i bagania; po skoczo-

nej sumie odniesiono w procesyi Najw. Sakrament znów do ka-

plicy. Nieszpory w podobnym porzdku odbyy si w nowym ko-

ciele. Wiele osób z miasta i przejezdnych, jak arcyksi Rajner,

zwiedzali budow, chwalc jej rozmiary proporcyonalne i prostot,

ale zarówno miasto jak Pokucie cae, okazao si niezmiernie sk-

pem w ofiarach. Jedyna pani Anna Gross zoya w rce superiora

oprócz mniejszych datków 3000 zr. Kilka osób dao po 100 zr.,

kilka z ludu i mieszczastwa po 50, górnicy z Myszyna 543 zr.;

daway po kilka zr. suce, dawali robotnicy, ale to wszystko

wraz z skadk kapliczn i kwest brata Biaobrzeskiego po Gali-

cyi, nie wynioso 10.000 zr. W opaach wic znajdowa si supe-

rior, przyszed w pomoc rektor starowiejski 0. Andrzejczak, bo

ofiarowa si na fundatora wielkiego otarza, roboty brata Dydka,

ale na pokrycie dachów, na wiee i dzwony i na posadzk, po-

trzeba byo zacign poyczk.

Pod jesie 1897 r. koció ju by do tyla skoczony, e dnia

31 padziernika proboszcz Pawowski dokona jego benedykcyi i ce-

lebrowa sum, podczas której powiedzia blizko dwugodzinne ka-

zanie, przeplatajc je piewem, dziekan buczacki, ks. Gromnicki.

Niezadugo 12 grudnia powici 0. Gobek za pozwoleniem arcy-

biskupa Morawskiego dzwony; a 72 par chrzestnych ojców i ma-

70*
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tek, którzy zoyli na nie 582 zr. i caa chrzecijaska ludno
miasta asystowaa tej uroczystoci. Nazajutrz umieszczono je w wiey
i uderzono pierwszy raz Bogu na chwa.

Z darów i z jamun opatrywali superiorowie zakrysty, urz-

dzali powoli i zdobili wntrze wityni ^). Równoczenie zaprowa-

dzali bractwa: Róaca ywego, Najwitszego Serca Jezusa i Ma-

ryi, Szkaplerza brunatnego i niebieskiego, Dobrej mierci, i stowa-

rzyszenia katolickie: dla terminatorów rzemielniczych, zaoy je

8 marca 1903 r. O. Ludwik Moraw^ski; dla sug w. Zyty 12 kwie-

tnia 1904 r.; dla robotników i robotnic fabrycznych pod wezwa-

niem w. Józefa 1905 r.; konferency pa w. Wincentego a Paulo

1904 r.; sodalicy maryask panów, pa i nauczycielek i panien

w szkole Sióstr Urszulanek 1904 r. Zaoy je wszystkie i prowa-

dzi superior (od sierpnia 1904 r.) Józef Hrubant; przyczyniaj si

one nie mao do podniesienia ducha wiary, ale i wystawnoci na-

boestw w kociele, pilnie przez lud polski i ruski i wszystkie

warstwy nawiedzanym, w niedziel bowiem i wita dwa polskie

mówi si tu kazania i pilnie sucha si spowiedzi, w pocie za
wielkim dawane bywaj trzydniowe rekolekcye dla wszystkich

stanów.

0. Ludwik Morawski kapelanem jest wiziennym i równie

jak inni Ojcowie, którzy katechizuj w 6 szkoach wiejskich po

4 godzin tygodniowo, katechet jest szkoy przemysowej. Przez

kilka lat nauczali katechizmu w szkole analfabetów i w szkole ter-

minatorów w Gieniawie; dopiero 1905 r. wyrczyli ich w tej pracy

ksia wikaryusze miejscowi. Z powodu piersiowej choroby ks. ka-

techety gimnazyalnego, naucza religii, a take innych przedmiotów

*) Rektor chyrowski Stefaski, podarowa puszk zot, drug srebrn
sprawia p. Leontyna Michalewska. Monstrancy srebrn darowa ex-rektor do-

bromilski O. Wojciech Baudiss; Reclusorium na hosty O. Stopa, turybularz

PP. Urszulanki koomyjskie. Z powodu jubileuszu dogmatu Niep. Pocz. N. M. P.

dano kielich, sprawiono kap z skadek Sióstr Tercyarek a za staraniem p. Ko-
rzeniowskiej i ornat. Pani Wasylkowa darowaa 2 picio-ramienne kandelabry;

pani Grossowa 4 srebrne wieczniki; pani ysakowska z Korszowa kiehch sre-

brny sadzony kamieniami; robotnice w. Józefa ze skadek dywan wielki. Po-
nasyay ornatów i bielizny kocielnej PP. Sercanki i Benedyktynki ze Lwowa,
Karmelitanki bose i Bernardynki z Krakowa, Niepokalanki z Jazowca, a pani

Federowiczowa z Koomyi podja si naprawy i ochdostwa koo aparatów
i bielizny kocielnej.
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w gimnazyum polskiem, 0. Tomasz Kuryowicz przez 4 lata z za-

dowoleniem grona profesorów i uczniów.

Nie dosy pracy w miecie; Jezuici koomyjscy spiesz z ka-

zaniami i spowiedzi do innych kocioów: w Podhajcach, Maria-

hilf, Zabotowie, niatynie, Gwodzcu, Obertynie. Superior Hrubant

przewodniczy 1904 i 1905 r. rekolekcyom dla inteligencyi w Za-

botowie, Tarnowie, Ghyrowie, Jarosawiu, Przeworsku, dla ksiy
w Czerniowcach, kilka razy dla PP. Urszulanek koomyjskich i ich

uczennic. O. Pilch mówi konferencye rekolekcyjne w Sniatynie. Na
yczenie ks. dziekana koomyjskiego Pawowskiego i ksiy probo-

szczów, odprawili 00. misyonarze Szajna, Marszaowicz, Pustkow-

ski misye ludowe przez lato 1905 r. w caym dekanacie.

Rezydencya miecia si, jak wspomniaem w drewnianym

domu, niszczy go grzyb, trzeba byo pomyle o nowym, a tym-

czasem wynaj kilka pokoi w pobliu kocioa. Zaj si tem su-

perior (od sierpnia 1901 r.) Karol Sieprawski, i wedug planu miej-

skiego budowniczego Sobolewskiego, dwign w kilku miesicach,

od marca do padziernika 1902 r., pitrowy murowany dom, tro-

ch za szczupy, posunity o jakie 50 metrów od kocioa wgb
ogrodu; nastpca za jego O. Hrubant, otoczy koció siatk dru-

cian, modymi wierkami i lipami, tak, e rezydencya koomyjska

z wityni, przedstawia si wcale piknie i okazale. Mieszka w niej

z kocem 1905 roku 6 ksiy i 2 braci, w miej zgodzie z ducho-

wiestwem i miastem ^).

§. 119. Rezydencya w Opawie na Szlsku austryackim.

1896-1905.

Z tych samych pobudek, co domy w Zuckmantlu i Cieszynie,

powstaa rezydencya w stolicy austryackiego Szlska w Opawie,

gdzie dawni Jezuici mieli okazae kolegium z szkoami *). Chodzio

*) Litt. Annuae Resid. Kolomyjensis 1895— 1905. — Catalogi breves.

Superiorowie koomyjscy: O. Aleksander Wilczkiewicz 1895—1901 r. —
Karol Sieprawski do 1904 r. — Józef Hrubant.

*) Opawa na prawym brzegu Oppy, stolica niegdy górnego Szlska

i Ksistwa opawskiego, zostawaa pierwotnie pod panowaniem ksit szlskicb;
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o now placówk misyjn w pobliu Szlska pruskiego, o rozsze-

rzenie akcyi katolickiej w austryackim Szlsku. Dusz tej nowej

1246 r. zajli j Czesi. Ottokar II r. 1261 utworzy Ksistwo opawskie dla przy-

bocznego syna Mikoaja, rozdrobione na trzy ksistewka, sprzedane królowi Po-

diebradowi 1460 r. Wnet potem naby Opaw król wgierski Maciej Korwin dla

przybocznego syna Jana Korwina, który po mierci ojca 1490 roku by istotnie

ksiciem opawskim. Atoli koo 1501 r zamieni Opaw na inne dobra w W-
grzech i wtenczas to wgierski i czeski król Wadysaw \l Jagielloczyk daro-

wa Opaw bratu swemu Zygmuntowi na wasno, miaa przej na jego po-

tomków, albo wróci do korony wgierskiej. Akt darowizny dnia 8 gru-

dnia 1501 r, podaje Dogiel, By wic Zygmunt ksiciem opawskim od 1501 r,

do wstpienia na tron polski 1506 r. Nie mieszka jednak stale w Opawie, acz

czsto w niej przebywa, ale mia tam swego starost Wojciecha Sobka, rezy-

dowa za w stolicy drugiego swego ksistwa w Gogowie, dokd mu Sobek

upolowane w lasach opawskich sarny na stó przysya, (Pawiski. Mode lata

Zygmunta Starego. Warszawa 1893 r.). Opawa wrócia do korony wgierskiej,

która 1540 r. przesza w austryacki dom Habsburgów. Otó 1614 roku cesarz

i król wgierski Maciej nada Opaw z ksistwem Karolowi Lichtensteinowi,

kreowanemu 1618 r. ksiciem Rzeszy niemieckiej.

Miasto z dawna byo obronne zamkiem i murami, piknie zabudowane,

oprócz kocioa farnego Panny Maryi Wniebowzitej, kilku klasztorów, miao
kocióek w, Jana Chrzciciela i komend maltask, i drugi obok fary koció-

ek w. Jerzego z komend krzyack (ordo teutonicus), który w dobie reforma-

cyjnej wraz z far opanowali lutrzy.

Podczas 30-letmej wojny, w atach 1625— 1627, gdy sprawa hgi katoli-

ckiej i cesarza Ferdynanda II, dziki zwycistwom Tyllego i Wallensteina, gór
wzia nad protestanck uni i królem duskim Krystyanem IV, zawezwa vice-

król Czech, ksi Karol Lichtenstein, do swej Opawy dla pociechy garstki ka-

tolików. Jezuit Jonasza Landnitzer (Landnicensis) 1625 roku i odda mu ode-

brane lutrom kocioy, farny i w, Jerzego. Wprawdzie przed Szwedami hr.

Mansfelda, który zdoby Opaw, uchodzi musia Jezuita, ale ju w czerwcu

1627 r. Wallenstein, odzyskawszy miasto, osadzi w niem dwóch Jezuitów, jako

administratorów czasowych parafii. Ci nie poparci od Maksymiliana Lichten-

steina, syna Karola, ani od arcybiskupa oomunieckiego Dietrichsteina, ani od

magistratu miasta, opucih Opaw.
Katolicy pozbawieni ksiy, daleje prosi ksicia Lichtensteina, aby im

Jezuitów przywróci. Uczyni to rad ksi i 22 grudnia 1629 r. przybyli Jezuici

po trzeci raz do Opawy, administrowah obydwa kocioy, mieszkah jednak

w domu przy w. Jerzym, a w drugim domu otworzyli 1630— 1636 r. gimna-

zyum dla kilkuset uczniów, roku za 1655 zaoyli z drobnych fundacyi semi-

naryum czyli konwikt.

Rezydencya zamienion zostaa w kolegium 1642 roku, uposaone przez

ksicia Karola Euzebiusza Lichtensteina, drugiego syna Karola, ale gmachy jego
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osady by 0. Antoni Langer, który zoywszy dugoletnie rektor-

stwo krakowskie i profesur teologii 10 grudnia 1893 r., puci si

obecne, wyprowadzone dopiero w latach 1711—1718, gównie hojnoci wdowy
Róy (Rosina) Joanny Habehanes. Wczenie] zato, bo 1675 r. przerobiony i po-

wikszony zosta l^oció w. Jerzego w obecnych rozmiarach; konseltrowany

1680 r. przez sufragana oomiiiiieckiego Macieja Riclitera.

Do tego kocioa przenieli Jezuici 1681 roku z fary, któr obsugiwali

zawsze, chocia administracy parafii oddali ju 1642 r. proboszczowi, 4 kon-

gregacye maryaskie, dla studentów i szlachty, dla mieszczan Niemców, dla

czeladzi rzemielniczej niemieckiej, i dla mieszczan Czechów, a z niemi synny
cudowny obraz Matki Boskiej Miosierdzia (Matky Milosrdenstwi). Wymalowaa
go Polka, córka malarza, dla opawskich Jezuitów, do ich otarza w kociele

farnym 1648 r. Do tego obrazu ofiarowaa pewna szlachetna pani synka swego

konajcego na zapalenie mózgu (acuti dolores cranii), i uprosia zdrowie zu-

pene. Uradowana, zapalia 35-funtow wiec woskow przed obrazem, i ozdo-

bia go koron, perami sadzon. Odtd nietylko z miasta, ale z Szlska i Mo-

raw przybywah ptnicy do cudownej Matki Boskiej opawskiej, i dlatego otrzy-

maa w kociele w. Jerzego osobn kaphc po stronie lewej (ewangelii) wiel-

kiego otarza.

Kolegium opawskie byo do skromnie uposaone, roczny jego dochód

przynosi 10.000— 12.000 florenów, z których utrzyma mona byo 25

do 30 osób; ale wskutek budowy coraz to nowych gmachów, a bardziej jeszcze

wskutek kontrybucyi wojennych, zabrno w dugi, które 1764 roku wynosiy
148.550 flor.

W tych niewietnych icie warunkach zastao kolegium opawskie breve

klemensowe w wrzeniu 1773 r. Koció przeszed na wasno funduszu reli-

gijnego, oddany na razie w zarzd proboszczowi Franciszkowi Szwabowi, prze-

kazany 1786 r. Franciszkanom konwentualnym (Minorytom), jako filialny ich

parafialnego kocioa w. Jana Chrzciciela, i odtd jeden z ksiy Minorytów

odprawia w niedziel i wita naboestwo dla Czechów, a zarazem suy ten

koció w. Jerzego jako garnizonowy i szkolny dla wojska i studentów i suy
dotd.

Pokojem drezdeskim 1745 r. koczcym wojny szlskie Fryderyka II

z Mary Teres, poowa Ksistwa opawskiego z miastem Gubczycami (Leob-

schiitz), z Szlskiem górnym i dolnym, dostaa si pod panowanie Prus, Opawa
miasto z reszt ksistwa i z ksistwem karniowskiem t^Jagerndorf) pozostaa

przy Austryi, jako stolica austryackiego Szlska, siedziba prezydyum krajowego,

wydziau i sejmu krajowego, starostwa, dyrekcyi skarbowej, sdu krajowego,

izby handlowej, banku kiedytowego ziemskiego, kasy oszczdnoci, niemieckiego

i czeskiego gimnazyum, wyszej szkoy realnej i handlowej, seminaryum nau-

czycielskiego mzkiego i eskiego, biblioteki miejskiej 35.000 tomów, szpitalu

krajowego, zakadu obkanych i kilku dobroczynnych instylucyi. Dla rozrywki

posiada teatr, ogrody, planty dokoa, na miejscu dawnych waów i szaców.
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na prac misyjn w oboim Szlsku, a za punkt oparcia obra dom

w Zuckmantlu, którego zosta superiorem. Stamtd dojeda do

Opawy na rekolekcye » Górek Mioci Boej «, które dawa ju przed-

tem jako rektor krakowski. Pozna go bliej proboszcz krzyacki

kocioa Panny Maryi, Józef Scium, Jezuitom yczliwy, bo ju da-

wniej zaprosi na kazania majowe w farze austryackich Jezuitów:

Maksymiliana Klinkowstroema, Hunnera i Achego, roku za 1892

O. Marchewk. Cenic wic nauk, wymow i cnot 0. Langera,

ofiarowa mu ambon na kazania majowe 1894 roku. Oczekiwanie

byo wielkie, koció przepeniony, kler nawet przyby posucha

wymownego kaznodziei wieczorem 1 maja.

Jako mówi wspaniale, ale po 10 minutach przerwa mow,
tknity paraliem. Pi tygodni przelea midzy yciem a mier-

ci. Piecz mia o nim O. Wagner, wezwany z Zuckmantlu, który

go te opatrzy w. sakramentami. Odwiedzi chorego take pro-

wincya Szczepkowski, i w rozmowie z proboszczem Schumem do-

wiedzia si, e nie byoby rzecz zbyt trudn otrzyma od mini-

stra wyzna pojezuicki koció w. Jerzego; take prowincya Mino-

rytów O. Wesely, owiadcza si z gotowoci oddania tego kocioa.

Chwyci si tej myli prowincya, oglda z O. Wagnerem koció

niedawno odnowiony, i skoro O. Langer odzyska zdrowie, powie-

rzy mu spraw opawsk. On za za zgod magistratu, naby

w lipcu 1896 r. za poyczone pienidze, dom pod 1. 2 przy Land-

hausgasse naprzeciw pojezuickiego kocioa; d. 1 padziernika t. r.

obj w posiadanie, wyporzdzi 4 pokoje, i 16 listopada otworzy

Kocioów katolickich ma 5, zbór luterski, synagog i stary pikny zamek ksi-

t Lichtensteinów. Ludno (22.000 z zaog 1.200 ludzi), niemiecka, czeska,

morawska, prdy narodowociowe zaognione, ydzi z Niemcami si cz. Mia-

sto przemysowe i handlowe i dlatego zamone, rzdzi si wasnym statutem.

Na lewym brzegu Oppy, wie Katarzynki (Katharein), z fabryk cukru i gorzel-

ni, ludnoci 4.500.

W kociele parafialnym w grobowcu pod zakrysty spoczywaj zwoki

krakowskiego biskupa Karola Saryusza Skórkowskiego, zmarego w Opawie

w klasztorze Minorytów (gdzie od 8 lipca 18::35 r. zamieszka) dnia 25 stycznia

1851 r., które gdy przewoono na Wawel, rzd austryacki w drodze wstrzyma,

wic je 30 stycznia w kociele w Katarzynkach zoono i tam one w grobie pod

zakrysty spoczywaj, bez pomnika, bez napisu nawet.

(Erasmus Kreuzinger. Chronik der alten und neuen Zeit Troppaus. Trop-

pau 1862. — Archiv. Prov. Galie. Excerpta ex Hist. Gol. Oppavien).
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rezydency, której on sam by pierwszym superiorem, 0. Franci-

szek Skalski kaznodziej czeskim i morawskim, 0. Antoni Miihl

niemieckim, brat Krause gospodarzem.

Nie majc wasnego kocioa, odprawiali msz w. u zakon-

nic, lub gdzie ich zaproszono, zreszt wyjedali raz pora na mi-

sye w oboim Szlsku. Ale mie wasny koció pragnli, tem bar-

dziej, e sta przed nimi ich dawny pojezuicki w. Jerzego, daro-

wany od ksicia Karola Lichtensteina 1625 r., przerobiony i po-

wikszony z daru (10.000 zr.) syna jego Karola Euzebiusza w la-

tach 1680—1685, dzi i od 1786 r. bez pana, fundusz naukowy

jego wacicielem, jeden z ksiy Minorytów zawiadowc, przez

cay tydzie pusty, zaludnia si czciowo w niedziel wojskiem,

studentami i garstk Czechów. Dlaczegoby go nie odebra, jeeli

nie na w^asno, to cho dla uytku ? Opinia katolików przeznacza

go Jezuitom, ksia Minoryci maoliczni, i ledwo w^asne kocioy

obsuy s zdolni, nie zechc przeszkadza, a prezydentem Szl-

ska hr. von Clary und Aldringen, katolickich wierze i przekona

m, wic chyba poda pomocn rk.
Przedewszystkiem jednak naleao mie przyzwolenie arcybi-

skupa oomunieckiego Teodora Kohna ^), jak wogóle na osiedlenie

si w jego archidyecezyi, tak tem bardziej na odebranie kocioa.

Superiorowi Langerowi nie odmówi, ale poda warunki, aby 1) Je-

zuici opawscy poprawnie wadali jzykiem czeskim, jeeli ich nie

ma prowincya galicyjska (polska), to naley ich poyczy od au-

stryackiej. 2) Koció w. Jerzego pozostanie nadal dla wojska

i szkó, dla naboestw i kaza czeskich, i dlatego ten sam porz-

dek naboestw w niedziel i wita co dotd, bdzie na potem

cile zachowany. 3) Wraz z kocioem. Jezuici przyjmuj jego ka-

pitay (winkulowane) i wszelk wasno, ale zato utrzyma maj
budynek kocielny i koció w dobrym stanie i porzdku, bez a-
dnej zapomogi ze strony rzdu lub miasta.

Zgodzi si na warunki prowincya Szczepkowski, a wyrozu-

miawszy yczliwe usposobienie prezydenta hr. Clary, wniós na

jego rce d. 5 marca 1897 r. prob do ministra wyzna i owiaty

o oddanie zakonowi w zarzd pojezuickiego kocioa w. Jerzego

*) Syn neofity, matka Czeszka, on sam uwaa si za Czecha, ustpi

z arcybiskupstwa na yczenie Stolicy w. 1905 r.
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w Opawie, na warunkach przez arcybiskupa wskazanych. Widoczna,

e hr. Clary popar prob najprzychylniej, gdy 11 marca przy-

chyli si minister do proby, wkrótce otrzyma prowincya prezy-

dyalne pismo z d. 8 luvietnia t. r. zarzdzajce komisy rzdowo-

konsystorsk na dzie 17 kwietnia, w celu oddania » nalecego do

funduszu naukowego « kocioa w. Jerzego, z jego majtkiem i fun-

duszami, Jezuitom prowincyi gaUcyjskiej w Opawie, do uytku,

a wzgldnie do administracyi, wraz z funduszami jego ale i z obo-

wizkiem utrzymania (sarta tecta) i pokrycia wszelkich wydatków

kocielnych ^).

^) Wierzytelny odpis protokou te] komisyi, w archiwum domu opaw-

skiego, obejmuje 52 sir. pisma niemieckiego in folio. Tre ta:

Przedmiotem protokou jest komisyjne oddanie kocioa w. Jerzego Je-

zuitom w Opawie na uytek.

A) I. Opis kocioa bardzo szczegóowy. Znajduje si w parafii Minory-

tów (dawnej komendzie maltaskiej, przy kociele w. Jana Chrzciciela) w ród-

mieciu (am Niederring), parcela budowlana 7. Budowany masywnie w stylu ro-

koko (raczej baroko) circa 41 m. dugi, 24 m. szeroki, sklepiony, upkiem (Schie-

fer) kryty. Stoi wolno, tylko od poudnia zwraca si do dziedzica gmachu sej-

mowego (pojezuickiego), z którego 3 snie nale do kocioa. Troje drzwi od

frontu, czwarte od zakrystyi, nawy trzy, presbiteryum 10*9 m. dugie, 9-5 m.

szerokie, 19-7 m. wysokie, w bocznych nawach po 3 sklepione kaplice ota-

rzowe, z chórkiem nad niemi, kady podzielony na 3 oratorya. Chór nad gó-

wnem wejciem 12-3 m. szeroki, 7-5 m. dugi, 97 m. ponad posadzk nawy

wysoki, organ o dwóch klawiaturach, 28 registrach. Krcone schody w murze

po obojej stronie nawy prowadz na chór. Ambona z stiuku marmoryzowana,

ciany kocioa gzymsami i sut sztukatery (Stuckarbeit) ozdobione, sklepienia

piknie malowane na fresko.

Zakrystya po prawej stronie presbiteryum 11*3 m. duga, 6'15 m. sze-

roka, sklepiona. Nad ni dwa oratorya, jedno nad drugiem, do których wchód

z korytarzy gmachu sejmowego (pojezuickiego). Wiea przybudowana do pre-

sbiteryum i lewej bocznej nawy 309 m. wysokie ma mury, na których spo-

czywa dach i jej zakoczenie, wchód z presbiteryum i nawy. Na niej 4 dzwony

i zegar.

Do wiey i lewej strony presbiteryum przytyka stara zakrystya, z zamu-

rowanem wyjciem na koció, nad któr znów dwa oratorya, jedno nad dru-

giem, wcliód do nich z gimnazyalnego muzeum (pojezuickiego).

Otarzy 8, gówny w. Jerzego, nad nim cudowny obraz Matki Boskiej,

ze stiuku marmoryzowany; 7 bocznych: w. Jana Nepomucena, Franciszka Ksa-

werego, Anny, Józefa, Ignacego, Alojzego, w. Krzya, piknie w drzewie wy-

konane.
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witynia zostaa dopiero co odnowion, wic na Wielkanoc

1897 r. odprawili Jezuici w niej pierwsze naboestwo wedug po-

Wntrze wityni i otarze artystycznie zostay odnowione 1892— 1896 r.,

a budowa caa w dobrym stanie.

II. Majtkowe, administracyjne stosunki, und sonstige Benutzverhaltnisse

kocioa w. Jerzego. Otó kocióek w. Jerzego by pierwotnie fili fary t. j.

kocioa niemieckiego zakonu, czyli Krzyaków, który wielki mistrz niemiecki,

arcyksi Leopold Wilhelm, aktem datowanym w Brukseli 16 stycznia 1655 r.

rektorowi jezuickiemu w Opawie podarowa, aby go rozszerzy, albo z nowa
przebudowa. Darowizn zatwierdzi w. mistrz niem. zak. ksi Jan Kasper von

Ampringen 4 czerwca 1672 r.

Jezuici na tem miejscu (an dessen Stelle) postawili koció obecny i po-

siadali do 1773 r. Po ich sekularyzacyi obj cae ich mienie fundusz naukowy,

koció jednak z wszystkimi aparatami, kosztownociami, majtkiem swoim

i bractw, oddany zosta proboszczowi miejskiemu przy kociele niemieckiego za-

konu w Opawie Franc. Schwabowi do obsugi (zur Besorgung).

Poniewa 1785 r. utworzono w Opawie drug parafi przy kociele w.
Jana Chrzciciela XX. Minorytów, a w jej obrbie znajdowa si koció w. Je-

rzego, wic za rad konsystorza oomunieckiego, prezydyum krajowe przydzie-

lio ten koció d. 6 czerwca t. r. jako filialny do teje parafii, z obowizkiem

odprawiania w nim naboestwa i kaza dla Czechów. Protest proboszcza

Schwaba odrzucio ministeryum kuli u.

Z niektóremi jednak ubikacyami kocioa rozporzdzono si dowolnie.

Star zakrysty zamieniono na skad rupieci (Remise). Oratoryum nad zakry-

sty, po prawej stronie presbiteryum, suy dotd mieszkacom gmachu sejmo-

wego, drugie ponad tamtem, zamieniono na archiwum sejmowe. Oratoryum nad

star zakrysty oddane 1820 r. na muzeum gimnazyalne, drugie wysze 1846 r.

pozwolono take do uytku tego gimnazyum. Miasto uywa dzwonów kocioa

do wybijania godzin zegaru, którego tarcia umieszczona na pónocno-zachodniej

stronie frontowej kocioa.

III. Na co przeznaczony koció w. Jerzego? Na publiczne naboestwo:

1) dla garnizonu opawskiego, 2) dla wszystkich zakadów naukowych, ale 1874 r.

gimnazyum niemieckie przenioso si do kocioa w. Jana Minorytów; 3) dla Cze-

chów, w niedziel i wita kazanie czeskie i msza w., wieczorem katechizm

czeski i litania do Matki Boskiej po czesku.

IV. Kto patronem, kto ma utrzyma budynek i opatrywa potrzeby ko-

cioa? Spory o to toczyy si dugo i s z dotyczcemi aktami przywiedzione

w protokole str. 22-40. Wynik za ten: 1) koció w. Jerzego nie zostaje pod

adnym patronatem; 2) nie jest waciwie fili kocioa farnogo Minorytów, ani

te nie jest wcielony do fary; 3) koszta utrzymania ])udynku (sarta tecta), po-

krywa z wasnych dochodów, wzgldnie z swego majtku sam koció; 4) obo-

wizek gminy miejskiej dostarczania wozów, koni i robotników (Zug und Hand-

dienste) do naprawy budynku kocielnego, trwa dotd; 5) wydatki kocielne



1106

rzdku od arcybiskupa Kohna przepisanego. Na kazania czesko-

morawskie lud gromadzi si tumnie, ale kilku ksiom i wybre-

dnym patryotom czeskim, jzyk kaznodziei 00. Skalskiego i Ko-

sellka, a zwaszcza 0. Otwinowskiego, Polaka, którym chodzio

o korzy duchown suchaczy, uywajcych mieszanej czesko-mo-

rawskiej mowy, nie za o linguistyk, wyda si niepoprawny i za-

niedbany. Daleje wic skary ich do arcybiskupa, skarg opatry-

wa w podpisy. Arcybiskup upomnia Jezuitów raz, drugi i trzeci,

bo skargi z podpisami si powtarzay, aby yczeniom Czechów sta-

rali si lepiej zadouczyni. Nie byo to atwo, bo w prowincyi

i opat suby pokrywa koció z biecyci dochodów, do którycli wlicza si

30 zr. (31 zr. 50 et.) uchwa rady miejskie] 16 lipca 1855 r. na wydatl^i cze-

skiego naboestwa w kociele w. Jerzego, rocznie przeznaczone i 108 zr.,

które* fundusz nauk. na mieszkanie zakrystyana w pojezuickim gmachu semina-

ryum eskiego rocznie paci.

V. Majtek i fundusze kocioa w. Jerzego jakie? Roku 1774 obHczy je

rzd na 14.000 zr.; roku 1786 na 23.735 zr. 29 et; teraz 17 kwietnia 1897 r.:

1) waciwy majtek kocioa wynosi 18.759 zr, 3 et., w obligacyach (winkulo-

wanych), 179 zr. 85 et. w gotówce. 2) Fundacye (mszalne i t. p.) wynosz
24.347 zr. 601/2 et. w obligacyach, 259 zr. 31/2 et. w gotówce. 3) Za srebra

kocielne zabrane czy sprzedane (Kirchensilber-Yermógen) 2.912 zr. I61/2 et.

w obligacyach, 37 zr. 51/2 et. w gotówce. 4) i 5) Majtek otarzy w. Ignacego

i Ksawerego 550 zr. 62 et. w obligacyach, 9 zr. 311/2 et. w gotówce. Otarzy

w. Józefa i Anny 898 zr. 77 et. w obligacyach, 17 zr. 70 et. w gotówce.

B) I. Nowe stosunki kocioa w. Jerzego jakie ? 1) Naboestwo dla

wojska i studentów dawnym porzdkiem, pubhczne dla wiernych wedug usta-

nowionego przez konsystorz. 2) Jezuici z majtku kocioa utrzymuj sarta te-

cta, pokrywaj wszelkie wydatki jego, bez udawania si do jakiegokolwiek pu-

blicznego funduszu lub skarbu pastwa. 3) Jezuici w razie restauracyi kocioa

zrzekaj si wszelkiej konkurencyi gminy albo funduszu naukowego. 4) Gdyby

uy chcieh na ten cel kapitau samego, to uzyska musz pierwej pozwolenie

rzdu.

II. Oddanie faktyczne kocioa w. Jerzego w uywanie i zarzd Jezuitów

wraz z oddaniem majtku i kasy kocielnej szczegóowo opowiedziane, równie

i to, e superior Langer zaznaczy, i prowincya prosi ministra o oddanie ko-

cioa w zarzd na zawsze, jak dugo Jezuici w Opawie zostaj, a tylko gdyby

warunków pod B) I. nie dochowali, moe im koció by odjty.

Protokó podpisali: sekretarz prezydyalny Ludwik Patryn, Józef Schum
proboszcz, Jerzy Wesely, prowincya Minorytów i zarzdca parafii. Rzeczo-

znawcy: Alojzy Baczyski rewident rachunkowy, Wojciech Gross inynier, O. An-

toni Langer jako odbiorca.
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wasnej nie mieli rodowitego Czecha, a prowincya austryacka, ma-

jc ich bardzo niewielu, uyczy go Opawie nie moga. Na wielko-

postne jednak rekolekcye ludowe przyby 0. Klapuch, Czech z We-
lehradu, niemieckim za przewodniczy O. Herrmann. Zreszt opa-

wscy Jezuici rozjedali si na dawanie rekolekcyi zakonom eskim
i misyi czeskich i niemieckich na oboim Szlsku, niemieckich za
na Morawie.

Po przedwczesnej mierci 0. Badeniego, prowincyalskie rzdy
obj 0. Langer, superiorskie w Opawie O. Eberhard 12 listopada

1899 r. Ten pragnc rozszerzy ciasne koo akcyi w kociele, roz-

dzieli zawizan przez O. Langera niemieck kongregacy marya-
sk pa, do której take Czeszki i Morawski naleay, na dwie,

i utworzy osobn czesk kongregacy pod kierunkiem 0. Skal-

skiego. Rów^noczenie erygowa apostolstw^o modlitwy i zaprowa-

dzi kult Serca Jezusowego nietylko w Opawie, ale w archidyece-

zyi po rónych parafiach. Od arcybiskupa wyjedna aprobat dla

wszystkich Jezuitów na 3 lata i inne pozwolenia dla podniesienia

naboestw kocielnych, zwaszcza Serca Jezusowego; co wicej,

arcybiskup przyj protektorat kongregacyi maryaskich. Na kade
yczenie proboszczów posya Jezuitów z celebr, kazaniem, spo-

wiedzi, nawet z zastpstwem na wypadek choroby, przez co zje-

dna ich wielce, i ju askawem okiem na Jezuitów spogldali.

Wiekowy ks. Heger obchodzi sekundycye w kociele jezuickim, na

które 60 ksiy zjechao; podejmowano ich w rezydencyi.

Wynikiem zbhenia si wieckiego kleru do Jezuitów, byy

coraz czstsze zaproszenia na misye ludowe; w latach 1900— 1901

odprawiono misyi niemieckich 15, czeskich niewiele mniej. Praco-

wali na nich 00. Eberhard, Starker, Skalski i Kosellek, a jeszcze

znaleli si i czasu pracowa w^ Bonii i Modawii, dla robotników

za polskich w Brandenburgii i Saksonii. Powtarzaj si te prace

corocznie; podejmowah je 00. Kiciski, Kartte, Christian. Dla ru-

skich onierzy zaproszony z Galicyi ksidz grecko-katolicki koo
Wielkanocy odprawi naboestwo. W kociele jeszcze za starych

Jezuitów odprawiao si majowe naboestwo z kazaniami i miao

osobn fundacy. Minoryci zapraszali na kazania take wieckich

ksiy, teraz Jezuici mówili je sami rano po mszy w. majowej,

potem wieczorem; ale co drugi rok naprzemian z Krzyakami

u Panny Maryi. Odprawiali te nowenny z naukami do Najsod-
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szego Serca Jezusowego, w. Ignacego, Ksawerego i Alojzego, sta-

cye mki Paskiej w pocie w obydwóch jzykach i rekolekcye dla

wszystkich stanów.

W zaraniu XX wieku, objawi si gównie z politycznych po-

budek partyi Wszechniemców w radzie pastwa, ruch anti-katolicki

pod hasem los von Bom^ i kilkanacie tysicy katolików, przewa-

nie Niemców, przeszo ostentacyjnie na protestantyzm. Ruch ten

udzieli si take Opawie i Szlskowi austryackiemu wogóle. Nale-

ao go sparahowa podobnym ruchem katolickim. Wic arcybi-

skup Kohn rozporzdzi, aby ksia proboszczowie urzdzili proce-

sye publiczne mczyzn do miejsc cudownych, a w kadym deka-

nacie, aby przynajmniej dwie misye ludowe byy odprawione; ka-

zali w nich take Jezuici i przemawiali do ptników, wykazujc
lekkomylno apostatów, a zdrono i ohyd apostazyi, utwier-

dzajc w wierze katolickiej i przywizaniu do Stolicy w.
W Opawie zawiza superior Eberhard w tym samym celu

kongregacy Sodalisów Maryi, do której jednak niewielu z inteli-

gencyi przystpio, a nadto w czerwcu 1901 r. urzdzi wspania
procesy Najsodszego Serca Jezusowego na placu przed kocioem,
do koa niszego rynku (Niederring) w ten sposób, jak to na Ma-
ym rynku w Krakowie bywa; prowadzi j przeor ksiy Krzya-
ków Fink, w licznej asycie kleru, przy dwiku wojskowej mu-
zyki, a na czele 10.000 pobonego ludu postpowao 300 dziewcz-
tek w bieli i sodalicye maryaskie. Odtd corocznie powtarza si
ta procesya przy wzrastajcej wystawnoci i liczbie pobonych.

Zymaa si na ten obchód prasa ydowska i partya los von

Rom. Wic w grudniu t. r. zaprosia gonego odstpc i aposta-

zyi misyonarza, dra Eisenkolba, do Opawy na wiec czy zebranie

(los von Bom Yersammlung) z oracy. Jako przyby, ale dziki

zrcznej agitacyi sodalisów Maryi, zebranie si rozlazo. Eisenkolb

bez oracyi wyjecha. Nie do tego, staraniem gównie sodalisów,

aby pohamowa nieco ydowsko-hberaln pras w zapdach prote-

stanckich, przeniesiono katolick gazet Mdhrisch-SchlcsiscJw Post

z Oomuca do Opawy 1902 r. W dwa lata potem, wszystkie kon-

gregacy maryaskie, do 700 osób, odbyy pobon pielgrzymk do

Matki Boskiej na Koehlberg. Po drodze przyja ich i towarzyszya

dalej procesya parafii Bruntalu (Freudenthal). Dla terminatorów za-

oy O. Skalski stowarzyszenie czesko-niemieckie 1902 r., które co
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niedziele naprzemian si zbiera w wynajtej sali. Po katechizmie

lub czytaniu religijnem, zabawiaj si chopcy w gry róne, piewy,

2 lub 3 godziny wspólnie.

Dziki tym pobonym, a poczonym usiowaniom i pracom

Jezuitów, kleru miejscowego i katolików, ruch los von Rom nie wy-

rzdzi spustoszenia, zato wzmogo si znacznie ycie katolickie,

czego objawem kocioy nie puste i czste przystpowanie do \v.

sakramentów *). Zacny 0. Eberhard, odnowi koció na zewntrz,

naprawi porysowan wie, wyoywszy na to 30.000 zr.; cz
18.000 zr. za zezwoleniem rzdu wzi z kapitau kocielnego, re-

szt pokryy jamuny pobonego ludu szlskiego i morawskiego^).

Mia on zamiar wydoby od rzdu, przy pomocy yczliwego sta-

rosty, radcy dworu, Kasprzykiewicza, Polaka z Nowego Scza, star

zakrysty, dzi i oddawana skad rupieci i wozownia, aby j prze-

robi na kaplic kongregacyi maryaskich, ale nie dozwolia mier
nielitociwa.

Pracowa on istotnie nad siy, zwaszcza, gdy dwiga koció
czerniowiecki, który mona powiedzie pucami swemi w znacznej

czci wybudowa. Ale i w Opawie nie zely w pracy, niepomny,

e ju 60 lat wieku dobiega. Widzimy go z innymi Jezuitami na misyach

na Szlsku, na Wgrzech, Moraw^ach, w Rumunii, w Ksistwie pozna-

skiem i Prusach zachodnich, w Saksonii, Westfalii, w Hamburgu,

Bremie i t. d., a tak pole apostolstwa rezydencyi opawskiej, jak si

') Jezuici opawscy suchaj corocznie 27.000—30.000 spowiedzi, mówi
czeskich kaza 130 i kilkadziesit niemieckich, odwiedzaj i opatruj za pozwo-

leniem proboszczów, chorych, a nadto wyprawiaj si na misye poza Szlsk do

rónych krajów niemieckich.

*) Oprócz tego lud ten znosi jamun na ozdob wewntrzn wityni,

do której jeszcze superior Langer da now posadzk kamienn, nakrywan

w zimie chodnikami i nowe okna, sprawi pikny organ i awki. Na odnowie-

nie cudownego obrazu pewna pani ofiarowaa 400 zr. Na 14 stacyi z terrakoty

zoono 2.000 zr.; na statu Serca Jezusowego z Monachium 400 zr.; na sta-

tu Matki Boski bolesnej i w. Józela 450 zr.; na odnowienie kaplicy kongre-

gacyjnej 1.000 zr. i t. d. A jednak dla tego szlsko-morawskiego ludu pracuje

od 9 lat jeden O. Skalski, bo O. Kosellek wyjeda czsto na t. z. pastoracye

i misye w Saksonii, dla Niemc(')W za, trzech miejscowych ksiy, a czsto za-

praszani kaznodzieje z innych domów. Nierówno ta tumaczy si brakiem

ksiy wadajcycli dobrze jzykiem morawskim i czeskim, któremuby zaradzi

jak najprdzej naleao. (Hist. Resid. Oppaviensis).
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artobliwie wyraa, rozcign od morza Pónocnego do Czarnego,

od Dunaju a po Batyk. Istotnie, gdzie on nie by, gdzie nie go-

si misyjnyci Icaza i relcolekcyjnych nauk. Wszystkie niemal

klasztory eskie w Opawie i Oomucu, na Morawach i na

Szlsku, a zwaszcza Siostry Elbietanki w Schreiberhau, gdzie

rodzona jego siostra od wielu lat przeoon, zapraszay go

corocznie na 5 i 8-dniowe rekolekcye. Nie odmawia tej usugi,

chocia nieraz z chrypk i zapalonem gardem, prosto z misyi na

nie jecha trzeba byo, albo goni wiaty cae, np. a do Bukare-

sztu, gdzie w lipcu i sierpniu 1900 i 1901 roku dawa rekolekcye

Siostrom angielskim, trudnicym si edukacy panien. A tych mi-

syi ile, kto je wyhczy ?

Tak np. 1900 roku odprawi sam w dyecezyi oomunieckiej

omiodniowe misye w Krzyowicach (Kreusendorf)^ w Liptau

(LiehenthalJ, Wojtyszkowie (Woitsdorf)^ w Altvogelseifen, w Wro-
cawiu w klasztorze Urszulanek w czerwcu 1901 roku sucha
spowiedzi królowej saskiej; odprawi misye w Anielskiej górze (En-

gelsherg), w Kamicach (Kamitz), w Heraltowicach wielkich (Gross

Heniitz), w Karniowie (Jdgerndorf)^ w Dobiszowie (Dohischwald)

i Milovanym (MiUes); na trzech misyach pomagali mu 00. Feliks

Wierciski i Herrmann, inne sam dawa. W listopadzie 1900 roku

misye w Bruntalu (FreudenthalJ, w Wrbnie (Wurlenthal) ; r. 1903

w lutym rekolekcye ludowe w Bilowem (Wagstadt), misye w Li-

powie dolnej (Nieder-Lindewiese), w Olbrechcicach wielkich (Olbers-

dorfj^ w Sosnowej (Zossen); krom jednej, wszystkie w dyecezyi

oomunieckiej i sam je dawa, tylko w Lindewiese na Szlsku au-

stryackim pomaga 0. Kosellek.

Nie tak yzny w posiew misyjny by rok 1904. W marcu O.

Eberhard da niemieck misy w Biaej, pomaga mu 0. Polk.

Drug misy odprawi w Liptau (Liebenthal) dyecezyi oomu-
nieckiej. Przyjecha i do Krakowa w marcu i tam w kaplicy Córek

Boej mioci, da rekolekcye niemieckie onom i dorosym córom

oficerów austryackich, bo mniejsze chodzc do szkoy tyche Sióstr,

odprawiaj szkolne rekolekcye. Bya to ostatnia jego praca w Kra-

kowie, niemiecka, bo przez kilka poprzednich lat apostoujc gó-
wnie po niemiecku na Bukowinie, w Opawie i Morawach O. Eber-

hard, który wyjecha z Krakowa wcale niezym Polakiem, zniem-
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czy si troch, i ju mu trudno przychodzio polskie prawi kaza-

nia. We wrzeniu t. r. przewodniczy w trzech seryach zbiorowym

dyecezyahiym rekolekcyom szlskiego kleru w Wrocawiu, z zado-

woleniem wszystkich.

Nic wic dziwnego, e silny, potny jego organizm, który

tyle strapacyi misyonarskiego ywota przez lat 30 wytrzyma mu-

sia, psu si zacz; dokuczaa cukrowa choroba, leczy si na ni
przez lat 5, dorywczo i krótko, najczciej u Sióstr Elbietanek

w Schreiberhau, gdzie go pielgnowaa rodzona siostra. Wic
te w styczniu 1905 roku czujc si gorzej ni zwykle, pojecha

tam na wypoczynek. Polepszenie nie nastpio; znudzony bezczyn-

noci, wróci 30 stycznia do Opawy, mimo to 2 lutego w wito
Oczyszczenia N. M. P. i 3 lutego, jako w pierwszy pitek miesica,

pracowa w kociele, i jeszcze wieczorem tego dnia o godz. 8- mej

przewodniczy zebraniu sodahsów Maryi, przemow mia do nich

i udzieli bogosawiestwa Najwitszym Sakramentem. Powróci

do celi o wpó do lO-tej z wielkiem cierpieniem serca, poczonem
z mdociami i wymiotami. Posano co tchu po lekarza dra Nies-

nera, tymczasem O. Skalski wysucha go spowiedzi, da rozgrze-

szenie papiezkie, oleje w. przynie miano z fary, ale nasz O. Eber-

hard ju przesta y o godzinie trzy kwadranse na jedenast.

Umar, jak y, onierz na posterunku, w^ród pracy kapaskiej,

jak na prawego Jezuit przystao. Na razie zastpi go vice-supe-

rior O. Christian, ale ju 29 marca naznaczony superiorem O. Au-

gustyn Wagner.

Ten wydoby od rzdu 29 kwietnia 1905 r. on star zakry-

sty i przerobi na icie pikn kaplic Matki Boskiej de Strata *),

dla uytku niemieckich kongregacyi maryaskich, erygowa te
now kongregacy dla panien, która rozwija si pomylnie.

*) Obraz w Rzymie w kapliczce przy drodze do kapitolu, umieszczony

w XII wieku w nowym kociele Matki Boskiej de Astallis. Otó w tym kociele

i przed tym obrazem odprawia msz w. Ignacy Lojola, i koció ten za ze-

zwoleniem Pawa III otrzyma dla swego zakonu od proboszcza Piotra Coda-

ciusza, który sam zosta Jezuit. Gdy potem kardyna Aleksander Farnese na

miejscu dawnego wybudowa Jezuitom nowy wspaniay koció al Gesu, obraz

Matki Boskiej de Strata, otrzyma w nim osobn kaplic i czczony po dzi dzie.

Wiern kopi tego obrazu umieci O. Wagner w kaplicy kongregacyjnej, o któ-

rej tu mowa.

JEZUICI W PCLSCf. V. 71
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Nowy ksi arcybiskup oomuniecki Bauer, okazuje opaw-

skim Jezuitom wiele yczliwoci *).

§. 120. Rezydencye w Karwinie i Zakopanem. — Posada

w Widnawie, 1896—1905.

Do cyklu domów szlskich, o których bya mowa wyej, do-

da naley rezydencye w Karwinie, na Szlsku austryackim, w ma-

jtku hr. Henryka Larischa. Cyfra parafian tej wsi wzrosa z 2 do

11.000 dusz, w miar jak si powikszay kopalnie wgla; koció-

ek za ciasny, stary proboszcz z 2 wikarymi nie móg podoa pa-

rafii i szkoom, a tu agitacye socyalistyczne zaczy nurtowa mi-
dzy robotnikami. Wic raz po raz zaprasza Jezuitów z pomoc,
aby wyrczali go podczas kilkumiesicznej ostatniej choroby w dusz-

pasterstwie. Gdy umar, hr. Larisch postanowi parafi karwisk
powierzy Jezuitom, gównie dlatego, aby j uchroni od socyali-

zmu; nie przyjli, bo zarzd parafii niezgodny z ich instytutem.

Tymczasem hrabina Larisch, bdc na posuchaniu u papiea

Leona XIII w roku 1896, przedstawia mu naglce potrzeby pa-

rafii karwiskiej, a brak kleru w dyecezyi wrocawskiej, prosia

wic, aby u jeneraa Jezuitów wyjedna jej pomoc, udzielajc dy-

spensy od reguy instytutu. Uczyni to chtnie papie i d. 15 sier-

pnia 1896 r. otwarto rezydencye w Karwinie poczon z zarz-

dem parafii. Pierwszym jej superiorem i administratorem O. Juliusz

Christian, pomagah mu 00. Edward Burkiewicz, Jan Kurcz i Jan

Beigert, jako wikaryusze i katecheci, i dwaj bracia Kucharski i Szy-

dlak dla kuchni i porzdku domu. Mieszkah na probostwie; hrabia

pozwoU je rozszerzy, wic superior dobudowa pitrowe skrzydo,

móg by przystawi i drugie.

Niebawem zaj si hrabia budow elaznego, wielkich roz-

miarów kocioa, w którym w niedziel i wita odprawia si na-

boestwo parafialne dla Polaków; dla nielicznych za Niemców

w dawnej farze, przy której Jezuici mieszkaj i codziennie spra-

wuj czynnoci kocielne. Z wyjtkiem wakacyi szkolnych, praca ich

*) Historia et Litterae annuae Residentiae Oppaviensis 1896— 1905.
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bez wytchnienia, bo samej szkoy 140 godzin tygodniowo, niszczya

nawet silne organizmy, wic te Jezuici zmieniali si czsto; pra-

cowali kolejno: 00. Uram, Karol Sieprawski, Józef Frank, Kury-

owicz, Hieronim Harmata. Od 1903 roku Józef Lipski superior

i administrator, 00. Wojciech Pukasz, Józef Mastaj, Micha Hau-

dek, Wacaw Lew, Pawe Klein, Franciszek Stuer, Jan Zakrzewski

i znów Karol Sieprawski od 1904 r. superior. Zaprowadzili bra-

ctwo róacowe, stowarzyszenie górników katolickich ^>Jedno

«

i dwie kongregacye maryaskie, kadc przez nie tam wylewowi

socyalizmu.

Zwalcza go oddawna hrabia Larisch czynami, starajc si

o zdrowe mieszkania, dogodne warunki i dobr pac robotników.

Hrabina z synem i córk zaja si dziatw szkoln i ochronkami,

nie szczdzc na imieniny swoje i ma i na gwiazdk sutych po-

darunków w ubraniu i ksikach, nagradzajc przy egzaminach pil-

niejsze dzieci.

A jednak zaraz w pocztkach administracyi jezuickiej 1897 r.

udao si agitatorom socyalnym nakoni cz górników do strejku.

Hrabia naznaczy dzie powrotu do pracy, gdy ten min, wydali

wszystkich strejkujcych. Dopiero zrozumieU co straciU, udawaH si

o porednictwo do O. Christiana, majcego wielkie poszanowanie

u hrabstwa; po niejakich targach przyjto tych, którzy po lat kilka

pracujc poczciwie, tylko chwilowo ulegh pokusie. Poniewa lu-

dno parafii wzrosa do 20 kilku tysicy dusz, i oprócz dwóch

kocioów w miejscu, odprawia trzeba byo co niedzieli i wita
parafialne naboestwo w filialnym kociele w Olbrachcicach, a co

czwartku przez 4 godzin katechizowa w tamtejszej szkole, przeto

ju 1903 r. dodano pitego kapana do pomocy.

Rezydencyi w Zakopanem te s krótkie dzieje. Wie
tatrzaska Zakopane, za rzpltej królewszczyzna do starostwa no-

wotarskiego naleca, za rzdów austryackich do dóbr kameral-

nych wcielona, sprzedan zostaa na licytacyi 24 maja 1824 roku

wraz z 13 innemi wsiami Emanuelowi Homolaczowi za 65.000 zr.

k. m. Syn jego Edward sprzeda te dobra 1869 r. bankierowi ber-

hskiemu bar. Eichbornowi, który je da w posagu swej córce, wy-

danej za Magnusa Peza, wielkiego utracyusza. Dobra z zniszczo-

7l»
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nymi lasami, 18.000 mórg, wystawiono na subhast w Now7m S-
czu 9 maja 1889 r. i ju je nabywa yd Ader, ex-karczmarz ja-

zowski, królem Tatr od górali przezwany, gdy stan do kupna

hr. Wadysaw Zamojski z tern icie patryotycznem postanowie-

niem, e do Zakopanego za adn cen yda nie wpuci. Jako za-

paci z gór 400.000 zr., ale dla Polski uratowa najpikniejszy

szmat ziemi.

Zwiedzano Zakopane i Dolin kocielisk, jako cudo przyrody

ju w pierwszej poowie przeszego wieku. Walery Eliasz, malarz

krakowski, od 1860 roku co lata tu przyjedajc, ciga letników

i napisa dla nich »Przew^odnik do Tatr, Pienin « i t. d., a Towa-

rzystwo tatrzaskie, zawizane 1874 r., czynio wiele dla wygody

podrónych i uprzystpnienia Tatr. Ale dopiero koo 1870 r. war-

szawski lekarz Chaubiski podniós zdrowotne zalety Zakopanego,

zachci Królewiaków do przepdzania tu miesicy letnich, wysya
tu wreszcie swoich pacyentów, a za jego przykadem poszU niektó-

rzy lekarze. Co wicej, wystara si u rzdu 1884 r., e Zakopane

uznane zostao za uzdrowisko czyh stacy klimatyczn, i jako ta-

kie otrzymao urzdzenia, ustaw o miejscach leczniczych prze-

pisane.

Statutem r. 1894 ustanowiona komisya khmatyczna wprowa-

dzia lepszy ad i porzdek, zrobia i robi wiele dla upikszenia

uzdrowiska. Niebawem uznano, e zimowe miesice nadaj si wy-

bornie do leczenia chorób piersiowych, i dziki tym okohcznociom,

cicha, zakopana w górach wiosczyna, staa si sawnem uzdrowi-

skiem klimatycznem , na rówmi prawie z szwajcarskiem Davos,

i ma ju swoj bogat literatur *).

Pod wzgldem rehgijnym, Zakopane naleao za polskich cza-

sów do parafii nowotarskiej, od 1810 r. do szaflarskiej, wreszcie

od 1834 r. do poroniskiej i chochoowskiej, a wic daleko od ko-

cioa; nic dziwnego, e mieszkacy jego nie odznaczah si pobo-

noci, ani wysok etyk, owszem czcili wite smereki jeszcze

w poowie XVIII wieku. Powycinali je Jezuici misyonarze z ywca
Karol Fabiani i Antoni Sdecki i trzeci Micha Siermieski z Jor-

danowa, którzy w rozlegej parafii nowotarskiej 1759 r. przez kilka

*) Dr. Stanisaw Radzikowski. Zakopane. — ródowy artyku w Sów.
geogr. XIV, str. 306—310.
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tygodni katechizacye po wsiach i wielk misy odprawili *). Zawi-

tali drugi raz w te strony misyonarze Jezuici 1846 r., jak opowie-

dziaem wyej. Na miejscu, w wiosce staa kapliczka, któr na swej

roli Osiedle, wymurowa gospodarz Pawe Gsienica, od czasu do

czasu odprawiaa si tu msza w. Dopiero za usilnem staraniem

Homolaczów, pozwoli rzd 27 sierpnia 1845 r. na erekcy parafii

i natychmiast zabrano si do budowy drewnianego kocioa, a 1847 r.

przyby pierwszy proboszcz, tyle znany i sawiony »jako taternik,

torujcy drog na najwyszy szczyt Garucha«, ks. Józef Stolar-

czyk (t 1893 r.). Goci przybywao z kadym rokiem wicej, rosa

te ludno wiejska, wic zacny proboszcz rozpocz 1877 r. mu-

rowa z ciosu nowy okazay koció, który dokoczy nastpca jego

ks. Kazimierz Kaszelewski, a konsekrowa ksi biskup krak. Pu-

zyna 16 wrzenia 1899 r.

W miar jak Zakopane, jako klimatyczne, wchodzio w mod,
przybywah tam Jezuici, zagroeni na puca lub gardo i anemiczni

szuka zdrowia, mieszkali w zakadzie dra Chramca, lub w pry-

watnych wiach, co poczone z znacznym kosztem i zakonnikom

niedogodne. Wic prowincya Badeni powzi myl w lipcu 1898 r.

naby dom i urzdzi go po zakonnemu, jako lecznic dla Jezui-

tów polskich, i poleci bawicym tam 00. Ledóchowskiemu i Mo-

rawskiemu, upatrzy miejsce odpowiedne. Upatrzyli na stokach Gu-

baówki licznie pooon, na » Górce*, zwanej take »Gadkiem«,

realno Wojciecha Gsienicy Kubiorka, 4 morgi ziemi z niewyko-

czonym jeszcze domem o 5 izbach, i 21 wrzenia t. r. podpisali

kontrakt kupna za 11.000 zr.

W nastpnych latach powikszono i zaokrglono realno, na-

byciem 9 ssiednich parceli, a podarowaniem 10-tej, wraz z mo-

stkiem przez parów do willi » Soneczna* od p. Wandy Mochna-

ckiej *). Na splantowanej Górce zaoono ogród wyszy, a nad

rzeczk Cicha woda, ogród warzywny, rzecz dotd dla ostroci kli-

matu niewidzian w Zakopanem. Drewniany dom przeniesiono wy-

ej na Górk, skd przecudny na dolin zakopask, turnie i szczyty

Giewonta roztacza si widok, rozszerzono jego ciany i podniesiono

na pitro, i mia 12 pokoi, sal jadaln i kuchni, ozdobiono bal-

>) Patrz tom IV, 803.

') Dotyczce akta w archiw. Rezyd. Zakopaskiej.
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konami i werand i 16 lipca 1899 r. otwarto »Rezydency zako-

pask«. Budow prowadzi brat Dydek, mieszkajc przez ten czas

u wójta gminy Sieczki. Na prdce postawiono z desek kaplic na

50 osób, w której odprawiano msze w., suchano spowiedzi, zaraz

te przystpiono do budowy drewnianego kocioa.

Nie same tylko zdrowotne wzgldy sprowadziy Jezuitów do

Zakopanego, te poday tylko sposobno. Waciw pobudk by
wzgld, e na ca Nowotarszczyzn nie byo adnego klasztoru,

a lud górski, chcc zadouczyni swej pobonoci, i musia do

Nowego Scza lub Kalwaryi; e do Zakopanego przybywaj gocie

na lato, niektórzy i przez zim zostaj, z trzech dzielnic Polski,

a wic i z rosyjskiej, a ci pozbawieni u siebie pomocy rehgijnej,

chtnieby j wraz z zdrowiem ciaa, dla duszy znaleli. Prawda,

e w Zakopanem obszerny i pikny koció farny, przy nim trzech

zacnych i gorliwych ksiy parafialnych; e oprócz kocioa, kapHc

kilka i stary farny kocióek, ale i to prawda, e parafia zakopa-

ska hczy 5.450 dusz oprócz goci, których corocznie 6.000— 7.000

bywa; e w onych kapHcach tylko msze w. i to nie co dzie si

odprawiaj.

Wic chocia pierwotnym planem prowincyaa Badeniego byo,

tylko urzdzenie domu leczniczego dla swoich, to rozpatrzywszy si

w stosunkach zakopaskich, zrozumia odrazu, e to wyborna pla-

cówka dla domu misyjnego lub rezydencyi i dlatego jeszcze przed

zawarciem kontraktu o kupno gruntu, postara si o pozwolenie

jeneraa Martina i wniós o to samo prob do ksicia biskupa

Puzyny, na któr tak odebra odpowied: »Z przyjemnoci do-

wiedzielimy si z Hstu Waszej Przewielebnoci z dnia 6 wrzenia

b. r. o zamiarze otwarcia nowego domu zakonnego 00. Jezuitów

w Naszej Dyecezyi w Zakopanem. Gdy ze strony bezporednich

Przeoonych Zakonu potrzebne pozwolenie ju nadeszo, caem ser-

cem i z Naszej strony przychylamy si do wniesionej proby i udzie-

lamy Pasterskiego bogosawiestwa «. Kraków dnia 16 wrzenia

1898 r.i).

Niesuszne wic byy zarzuty niektórych, nawet duchownych,

e Jezuici nieproszeni, niepytani, podstpnie do Zakopanego si wci-

snli. Owszem, przybycie ich tak byo dla wielu podane, e pro-

*) Archiv. Prov. Galie.
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szono ich i pomoc sw obiecywano, aby szkoy gimnazyalne otwo-

rzyli. Szanujc praw proboszczowskich, nie mieszaj si w niczem

do jego parafian, naboestwa i kazania urzdziU w godzinach,

które nie przeszkadzaj parafialnym, a otwierajc za zezwoleniem

biskupa dom i koció, uywaj tylko prawa swego, od papiea

Pawa III i jego nastpców im nadanego, czego przecie nikt rozu-

mny za ze bra im nie powinien.

Pierwszym superiorem zakopaskim by 0. Szymon Tychow-

ski; pomagaH mu 00. Józef Gadowski i Józef Wasilewski, który

udzia swój w pow^staniu 1863 r. odpokutowa kilkoletni katorg

i posieleniem. Brat Krause zajmowa si kuchni i domowem go-

spodarstwem, brat Padzierski urzdza ogród, brat Dydek prowa-

dzi budow kocioa *). Kamie wgielny powici superior Ty-

chowski 6 sierpnia 1899 r. Poprzedzia akt ten nowenna do w.
Ignacego z kazaniami w tymczasowej kapliczce, kazanie mówi na

polu O. Wróblewski, sum celebrowa ks. Stopczyski, proboszcz

w. M. Magdaleny we Lwowie; ludu do 400 osób.

Skadki na koció pyny obficie, daU je pierw^si Jezuici, su-

periorowie innych rezydencyi; dawah gocie zakopascy, dawaU

górale z Podhala i wgierskiej Orawy, którzy dowiedziawszy si

o Jezuitach *na Górce*, oblgaU ich w konfesyonaach caymi

dniami; dawali przyjaciele i znajomi Jezuitów we Lwowie i indziej;

dawaU ksia w Ksistwie poznaskiem, których odwiedzi O. An-

drzejczak. Z Królestwa te i zaboru rosyjskiego przysyano ofiary.

Dby na wielki otarz, na balaski i cz awek, przysa z swych

lasów w Hulczy, Jan Krzyanowski, konwiktor niegdy tarnopolski,

da te 500 zr. na zapat stolarzy i rzebiarza Józefa Turka

z Przemyla.

W kilku miesicach koció drewniany z wie z krzyem

u szczytu, stan pod dachem; przeniesiono z kapliczki otarz i inne

sprzty, postawiono dla ogrzewania piec elazny, superior benedy-

kowa 18 listopada 1899 r. wityni pod wezwaniem Matki Bo-

skiej Nieustajcej Pomocy, a nazajutrz, w uroczysto w. Stani-

sawa Kostki, pierwsze w niej naboestwo celebrowa dawny za-

konu przyjaciel, kanonik Szwarc, proboszcz z Zwierzyca pod Kra-

kowem i ju odtd wprowadzono zwyczajny porzdek mszy wi-

ci Catalogi breves.
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tych i kaza tak jednak, aby co do godzin nie przeszkadzay pa-

rafialnemu naboestwu. Go niedzieli i wita o godzinie 12-te]

wychodzi msza w. (paska) dla goci zakopaskich. W styczniu

1900 r. urzdzi superior rekolekcye ludowe; 2 lutego zaprowadzi

kanonicznie apostolstwo modlitwy, w pocie sprawi grób Boy we-

dug pomysu 0. Kutyby, póniej nieco erygowa bractwo Dobrej

mierci dla mczyzn, jest ich z gór 1.000.

Po wielkiejnoey spieszono z otynkow^aniem kocioa na ze-

wntrz, i si wydaje by murowanym, z ukoczeniem i ozdob
jego wewntrz. Sprowadzono w sierpniu organ z fabryki Riegera

w Karniowie za 3.020 zr., a 28 Hstopada osadzono w wielkim o-

tarzu zamiast dawnego obrazu Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy,

(darowanego przez hr. Michaa Baworowskiego), obraz nowy z Rzymu
sprowadzony, i przez Leona XIII powicony, pod tyme tytuem,

bdcy wiern kopi obrazu askami synnego w rzymskim kociele

00. Redemptorystów. Dar to hr. Maryi Bniskiej z Samostrzela

w Ksistwie poznaskiem ^).

Poniewa w niedziel i wita górale zapeniaj naw ko-

cioa, wic z dwóch przytykajcych pokoi zrobiono oratoryum dla

goci zakopaskich, z którego mszy w, i kazania sucha mog
wygodnie. Powikszono te zakrysty, która co rok wzbogaca si

w naczynia, ornaty, biehzn kocieln, do rezydencyi za dobudo-

wano 1901 r. od strony Giewontu dwupitrowy pawilon, z cudnym

widokiem na turnie.

Za superiorstwa O. Tychowskiego wykoczon zostaa gówna
budowa. Nastpcy jego 0. Tuszowski i aszczyk ulepszali, zdobili

j, i niema prawie miesica, aby co w kociele, domu lub w ogro-

dzie nie przybyo.

Z daleka przedstawia si rezydencya zakopaska okazale, uro-

czo, chocia stylu napróno w niej szuka, powstaa bowiem jakby

przypadkowo, dobudówkami, w miar potrzeby i funduszów. Ksiy
mieszka w niej stale 4 lub 5, i ci suchaj spowiedzi 20.000 ro-

*) Uroczysto to bya niezwyka. Tumy pobonych w kociele i na

placu przedkocielnym. Brako im chleba, sprowadzono kolej z Nowego Targu.

O. Bratkowski odczyta papieskie breve, nadajce odpusty do tego obrazu przy-

wizane. Poczem odsonito obraz przy odgosie muzyki i piewu. Podczas

sumy kaza znów O. Bratkowski. Po nieszporach Górka zajaniaa tysicem

wiate i ogniami sztucznymi.
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cznie, mówi 180 i wicej kaza, katechizuj w kociele, udzie-

laj lekcyi religii w domach, które o to prosz, odwiedzaj cho-

rych, a niektórzy, jak O. Adamski, pisz uczone dziea filozoficzne

i kazania. W letniej porze rezydencya zamienia si w will klima-

tyczn, z której korzysta duej lub krócej, kilkunastu Jezuitów.

Gociom zakopaskim nie narzucaj si ani z wizyt, ani

z usug, ale yczeniom ich lub probom staraj si zadouczy-

ni, zwaszcza tym, którzy zim tu spdzaj. Dla tych urzdzi su-

perior aszczyk konferencye rekolekcyjne w pocie; dla Sowaków
za z wgierskiej Chabówki, wielkie naboestwo w lipcu.

Znaczne nieraz osobistoci, bawic w Zakopanem, odwiedzaj

rezydency. Biskupi, krakowski ksi Puzyna i ruski przemyski

Czechowicz, kanonik Nowak 1899 r., uczony biskup wygnaniec Si-

mon 1904 r. zaszczycih sw bytnoci *).

Na cmentarzu zakopaskim spoczywa dotd jeden Jezuita, O.

Micha Makowski, Wielkopolanin, rektor chyrowski. Z pocztkiem

sierpnia 1901 r. przyby do Zakopanego, aby z prowincyaem Le-

dóchowskim o sprawach swego kolegium pomówi. Odjecha mia
7 sierpnia, ale zaproszono go na wycieczk do Morskiego Oka.

Schodzc z powrotem z góry, gdy przestpi chce spory kamie
lezcy na ciece, pada nieywy raony paraliem serca. Naza-

jutrz przywieziono zwoki do Zakopanego i uczczono skromnym

pogrzebem.

Widna w a 1899 r. — Jeszcze w Widnawie (Weidenau) na

Szlsku austryackim otrzymali Jezuici nie dom, ale posad sta.

Wiadomo, e pod wzgldem kocielnym Szlsk austryacki naley

do dyecezyi wrocawskiej, i dlatego ma wikaryusza biskupiego

w Cieszynie, a seminaryum teologiczne w Widnawie, dla kilkuna-

stu kleryków szlskich przez kardynaa Koppa zaoone, bo przed-

tem ksztacili si w seminaryum oomunieckiem. Zadoczynic y-
czeniu kardynaa Koppa, prowincya Langer zobowiza si dostar-

*) Hist. et Litt. annuae Resid. Zakop. 1899— 1905. Superiorowie zakopa-

scy: O. Szymon Tychowski od 15 lipca 1899 r. do 19 wrzenia 1901 r. — Jó-

zef Tuszow^ski do 24 grudnia 1902 r. — ukasz aszczyk do 12 wrzenia

1905 r. — Piotr Bapst.
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czy temu zakadowi spowiednika (praefectus spiritualis) i profeso-

rów teologii i zaraz 1899 r. wyznaczy O. Franciszka Klapuctia na

profesora teologii dogmatycznej, O. Wacawa Titza na spowiednika

i profesora teologii moralnej. Pierwszego zastpi 1901 r. O. Wa-
dysaw Dugocki, ceniony wielce i lubiany przez kleryków, który

oprócz dogmatyki,' wykada teologi apologetyczn z uwzgldnie-

niem liberalnych i materyalnych prdów wieku. Niestety, ju po

dwóch latach, dla choroby sercowej przerwa musia wykady, za-

mieszka w Krakowie, gdzie go widnawscy uczniowie podczas feryi

odwiedzali. Pozosta sam tylko O. Titz, jako spowiednik i profesor

teologii moralnej; dopiero w wrzeniu 1905 roku przyby profesor

dogmatyki O. Alojzy Bukowski i we dwójk pracuj zbonie nad

wyksztaceniem i uzacnieniem szlskiego kleru.

§. 121. Rezydencya w. Elbiety w Nowym Sczu w „ko-

lonii" 1903—1905.

Przy dworcu kolei elaznej w Nowym Sczu, gdzie cz si

sieci kolei wgierskiej i transwersalnej, urzdzia w latach 1885

do 1890 jeneralna dyrekcya kolei pastwowych warstaty, a dla

robotników pobudowa kazaa 4 ulice » domków « parterowych i pi-

trowych, wydzierawiajc je za umiarkowanym czynszem pojedyn-

czym rodzinom. Domki te wraz z prywatnymi dokoa domami, na-

zwano krótko » koloni «, a mieszka w niej do 4.000 ludzi. Dotkli-

wie uczu si dawa brak szkoy i kocioa, bo kolonia od miasta

dobre pó godziny pieszej drogi oddalona. Wic prezydent jeneral-

nej dyrekcyi kolei pastwowej dr. Leon Bihski, czowiek ludzki,

o dobro swych kolejarzy szczerze troskhwy, wyznaczy na przed-

stawienie naczelnika stacyi Kleina, a prob kolonistów 20.000 zr.

na szko, 45.000 zr. na kaphc szkoln, jako jubileuszow pa-

mitk 50-letnich rzdów cesarza Franciszka Józefa, i dlatego pod

wezwaniem w. Elbiety, patronki cesarzowej dwignit.
W zimie 1894 r. zjecha urzdnik ministeryalny i w towarzy-

stwie naczelnika Kleina, odwiedziwszy ówczesnego superiora s-
deckiego St. Zaleskiego, pyta o zdanie co do planu kocioa w mi-

nisterstwie naszkicowanego, »bo to pierwszy koció, który kolej

buduje*. Superior radzi, aby w pobliu szkoy, wybudowano nie
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kaplic szkoln, ale obszerny, choby wcale nieozdobny koció
na 1.500 osób, jako fili fary, którby zarzdza wikaryusz ekspo-

nowany, bo wtenczas nietylko dzieci szkolne, ale ludno kolonii

caa z wityni wygod i pociech mie bdzie. Naley jednak pier-

wej porozumie si z biskupem tarnowskim obosem, i probosz-

czem sdeckim ks. infuatem Górahkiem. Nic z tego nie zrobiono.

Jeneralny prezydent odda spraw kocioa dyrekcyi krakowskiej,

a dyrektor Koloszvary chcia mie tylko kocióek szkolny, mister-

nej struktury, któryby ozdob by najprozaiczniej w wiecie pobu-

dowanej kolonii, istny kwiatek do koucha.

Wic dyrekcya krakowska oznaczya rozmiary, wedug nich

krakowski budowniczy Talowski wykona mia plan kocióka,

w romasko-gotyckim stylu, któregoby jednak kosztorys nie prze-

nosi sumy 44.000 zr., bo 1.000 zr. zostawiono na wydatki i o-
tarz gówny ^). Budow z cegy, wedug planu Talowskiego prowa-

dzi od 1897— 1899 r. nadinynier kolejowy Schleister, lubo yd,

bardzo starannie i dokadnie; kocióek, odpowiedniejszy na kaplic

zamkow, jak na koció w kolonii, pobogosawi ks. infuat Góra-

hk, i po odpiewanej mszy w. przemówi piknie do 300 osób

z wiata kolejowego, które szczelnie zapeniy wityk. Teraz do-

piero przekonano si o bdzie, e tak kosztowny, a tak may
wzniesiono przybytek Boy, bo nawet dzieci szkolne, których cyfra

dochodzi do 1.000, pomieci si nie mog*).

Tymczasem prezydent jeneralny BiHski, obj tek ministra

handlu, nastpca jego, nowy minister kolei, nie chcia sysze o ko-

cióku w kolonii, a tu krzyowe jego wntrze puste, krom wiel-

kiego otarza adnych sprztów, goe ciany, pomalowane na óto,

zakrystya te nieopatrzona w naczynia, szaty i bielizn. Go z nim

zrobi, komu odda w zarzd ? Na razie zawiadowa nim ks. ka-

techeta Kosman, który z skadek i ofiar pobonych opatrywa ko-

*) Krytykowano plan Talowskiego, e wiea za wielka, presbiteryum za

kiótkie tlo nawy i I. p. Zato oryginalna latarnia koczca wie, rozetowe okna

i inne szczegóy, obmylane piknie i wykonane wiernie, kocióek jest istotnie

ozdob kolonii, nadaje jej charakter katolicki, byby i dobrodziejstwem, gdyby

me tak maleki.

*) Równie ciasnym okaza si budynek szkolny, wcale pikny, ale dla

200 dzieci, a tu ich 4 i 5 razy tyle. Wic w kilku wynajtych domach mieszcz

si klasy szkolne.
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nieczne potrzeby zakrystyi kocióka, codziennie msz w. odpra-

wia, zaprowadzi nawet drug msz w, o godz. 10-tej w niedziel

i wita, dla wygody mieszkaców kolonii. To interim trwaoby

Bóg wie jak dugo, gdyby nie agitacya ruska, rozwinita od 1894 r.

w Sczu, przez radc sdowego Leniskiego i szefa dyrekcyi skar-

bowej Bazylego Jaw^orskiego.

Zachciao si tym panom, utworzy w staropolskim Sczu
ognisko Businów emków ^). W tym celu zebrali z caej Busi do

100 uczniów^ uczszczajcych do gimnazyum sdeckiego, w którem

jeszcze 1894 r. byo zaledwie 18 Businów, opatrzyli im ruskiego

ks. katechet i dwie bursy, moskalofilsk i narodowo-ukraisk;

urzdzili potem rusk czytelni z ruskim napisem, wreszcie p. Ja-

w^orski otworzy bank ruski »emkiwski«. Bzecz jasna, ze zapra-

gnh mie w Sczu cerkiew, bo ruska msza w., odprawiana w bo-

cznej nawie fary, jest im niedogodna, wic aby unikn kosztów,

wnieli 1903 r. podanie do dyrekcyi kolei w Krakowie, aby przez

w^zgld, e na kolonii mieszka wiele Businów, oddano im koció-

ek w. Elbiety na ruskie naboestw^o, a wic na cerkiew, bez

uszczerbku wszelako dla aciskiej mszy w. szkolnej; oni zato

przyjmuj na siebie cakowite utrzymanie wityni. Dyrekcya pole-

cia zliczy Businów w kolonii, znalazo si ich 38; rówmoczenie

podanie ruskie odesaa tarnowskiemu biskupowi Wadze do wia-

domoci. Wtenczas biskup zapyta prowincyaa Ledóchowskiego,

czyby Jezuici nie przyjli zarzdu kocióka w kolonii, przyrzeka-

jc, postara si w ministerstwie kolei o mieszkanie, a przynaj-

mniej o zapomog. Zgodzi si prowincya i 21 lipca 1903 r. wniós
na rce biskupa tarnowskiego ^) do Wiednia ofert, skd odesano

j krakowskiej dyrekcyi do zaatwienia.

*) Tak zwanych dlatego, e sówko »em« wplataj do ruskiej mowy. Za-

mieszkuj za ci »emki« górski pas ziemi nad granic wgiersk, powiatów

gorlickiego, grybowskiego, sdeckiego, liskiego, jasielskiego, kronieskiego, strzy-

ewskiego, sanockiego i nowotarskiego, w 7 dekanatach (biecki, baligrodzki, du-

klaski, kronieski, liski, muszyski, jasielski) w 123 parafiach, razem dusz

149.767, ksiy 136. (Szematyzm dyecezyi ruskiej przemyskiej str. 106). Ci prze-

wodz emkom, nale za w wikszej czci do partyi narodowo-ukraiskiej,

w mniejszej do t. z. moskalofilów, i dlatego s dwie bursy studentów ruskich

w Sczu. emkami byli dwaj metropolici ruscy Józef i Sylwester Sembratowi-
ee, synowie ruskich ksiy z tych okolic,

") Przesyajc j ks. biskup Waga ministrowi kolei »do przychyln(3go
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Po kilku konferencyach z Jezuitami stan 18 grud. t. r. ukad z dy-

rekcy, zatwierdzony przez ministra kolei 23 grudnia, mot^ któ-

rego parcela budowlana (1. kat. 1.228) z kocioem i caym inwen-

tarzem kocielnym, oraz dwie przylege parcele (1. 127^/io i 127^/ii)

oddane zostaj Jezuitom w fizyczne posiadanie i uywanie, a wic
nie na wasno, wraz z jednorazow subwency 3.300 koron na

cele budowy w^asnego domu w pobliu, pod tymi warunkami:

1) codziennie msza w. w- kocióku dla dzieci szkolnych. 2) W nie-

dziele i wita msza w. dla suby kolejowej, zamieszkaej w ko-

lonii lub w miecie, katechizacye dla niej, kazania, udzielanie sa-

kramentów w. 3) W krypcie kocielnej bezpatne wystawienie

zwok, ile razy tego rodzina zmarego zada. 4) Utrzymanie ko-

cióka, ulepszenia jego i naprawy wasnym kosztem. 5) W razie

gdyby Jezuici opucili koloni bez winy dyrekcyi, to kocióek z par-

celami wraca do niej jako wacicielki *).

Nie przyjli natomiast Jezuici obowizków parafialnych, jak

chrzty, luby, pogrzeby, prowsadzenie kancelaryi; te pozostay przy

farze, katechetur za w szkoach kolejowych mzkiej i eskiej,

objh dopiero 1905 r., gdy ks. Kosman otrzyma j w szkole miej-

skiej, bez uszczerbku dla swej pensyi.

Dnia 30 kwietnia 1904 r., delegaci dyrekcyi kolei, inspektor

starszy Ignacy Wróbel i komisarz Wadysaw Warzeszkiewicz, od-

dali Jezuitom koció i rzeczone parcele, jak to stwierdza protokó,

podpisany przez tyche panów, prowincyaa Ledóchowskiego i re-

ktora Siarkow^skiego, a nazajutrz 1 maja zjawih si w kocióku

00. Ignacy Mieloch i Józef Pustkowski, jako prawomocni admini-

stratorowie i stróo jego i odprawili msze wite. Zrazu ta nowa

osada naleaa do kolegium sdeckiego, wnet jednak otrzymaa

udzielno i nazw >>rezydencyi nowosdeckiej w. Elbiety « a pierw-

szym jej vice-superiorem jest 0. Józef Gadowski; mieci si za
w wynajtych 4 pokoikach.

Ju O. Mieloch zoy wizyty urzdnikom i znaczniejszym mie-

szkacom kolonii, ofiarujc prac duchown, a proszc o poparcie

iiwzgldnienia«! doda: »przytem zgodnie z prawd upewnia si, e WW. XX.

Jezuici prowincyi galicyjskiej, dla utrzymania sdeckiej kolonii robotników w re-

ligijnej moralnoci, najodpowiedniejsze rodki i siy posiadaj*. (Archiwum kon-

systorskie w Tarnowie).

*) Archiv. Resid. Sandec.
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i yczliwo. Nie potrzebowa prosi. Oprócz chyba socyalistów,

mieszkacy kolonii yczyli sobie, aby Jezuici nowy kocióek odrazu

objli, wic gdy si to stao, a O. Mieloch zaprowadzi jezuicki po-

rzdek naboestw, zostawiajc godzin pewn dla mszy studen-

ckiej ks. Kosmana, garnli si tumnie do wityki i spieszyli

chtnie z ofiarami na jej upikszenie.

Powoany do prac misyjnych 0. Mieloch, odda w hpcu t. r.

zarzd kocioa O. Gadowskiemu. Ten z skadek i ofiar palaczy

kolejowych i z tego, co sam wyebra, urzdzi dwa boczne ota-

rze tymczasowe. Matki Boskiej nieustajcej pomocy, (obraz spro-

wadzony z Rzymu), i Najsodszego Serca Jezusowego, pod którym

umieszczony stary, z XVII wieku olejny obraz w. Stanisawa Ko-

stki wielkiej wartoci ^). Antependya do otarzy sprawili pastwo
Jelonkowie; z skadek rzemielników warstatowych kupiono balda-

chin; lusarze kolejowi ofiarowali misternie z elaza wykuty wie-

cznik, który na wystawie metalurgicznej w Krakowie budzi po-

dziw. Pani Pawlikowska z Grodzkiego (dawne przedmiecie Scza)

fundowaa stacye Mki Paskiej, zaprowadzone w lutym 1905 r.

Z skadek kocielnych, staraniem kongregacyi maryaskiej pa, ku-

piono pikny dywan na stopnie otarza. Z tyche skadek kolejarzy

i z wyebranych przez vice- superiora pienidzy, stan czterogo-

sowy organ, opatrzon zostaa zakrystya w kilkanacie ornatów,

2 kapy, biehzn, kiehchy, a w kociele oprócz dwóch, dawniej za

staraniem . p. kontrolora Antoniego Dworzaskiego sprawionych,

trzy nowe chorgwie.

Równoczenie z ozdob wityni, rosa wystawno nabo-

estw; erygowano bowiem 1904 r. arcybractwo Serca Jezusowego,

bractwo ywego Róaca, a co waniejsza sodaHcy maryask
najprzód dla mczyzn, która skuteczniejszym okazaa si taranem

do rozbicia socyaUstycznych »Si i Kóek «, jak wszelkie » Przyja-

nie*, i pomimo szyderstw i dokucza »towarzyszy«, liczy do 150

^) Naby go 1902 r. w Krakowie O. Gadowski za 10 zr. jako spucizn
po zmarej jakiej staruszce, dla domu w. Barbary. Oceniwszy jego warto,
odnowi go kazaa swym kosztem malarka z amatorstwa, panna K. Wojciechow-

ska u sawnego malarza Hausera w Berlinie. Poniewa Jezuici u w. Barbary

posiadaj równie stary cudowny! obraz w. Stanisawa Kostki, wic tamten

drugi odnowiony przywióz O. Stan. Zaski do Scza, i umieci w kocióku
w. Elbiety.
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czonków, ma wasny lokal i utrzymuje kapel. W rok potem za-

wizaa si sodalicya niewiast » Dzieci Maryi*, która z prezydentk

pani Jelonkow na czele, stara si o ochdóstwo i przyozdobienie

wityki na wiksze zwaszcza uroczystoci, jak Boe Ciao. Obcio-

dzono j pierwszy raz 1904 r. procesy z 4 otarzami, postawio-

nymi staraniem urzdników^ i robotników kolei; wystpiy na niej

pod sw^emi chorgwiami bractwa i sodalicye, a pieniom pobonym
wtórowaa muzyka sodalisów\

Oprócz kaza po sumie, zaprowadzi O. Gadowski krótkie

kazania podczas majowego naboestwa, i nowenny do w^ Józefa

i w. Stanisawa Kostki, oraz trzydniowe rekolekcye w pocie dla

mczyzn osobno i niewiast. W kazaniach tych, które zazwyczaj

sam mówi, zwalcza wprawdzie doktryny socyahstów, ale oszcz-

dza ich samych; sowo socyahzm i socyalista nie wyszo z ust

jego, pomimo to, napadali na bractwa, na naboestwa, i na sa-

myche Jezuitów w Naprzodzie^ a gdy katechetur w szkoach ko-

lonii Jezuitom oddano, zbierali podpisy pod protest. Nakoni ich

do niedorzecznego kroku ich przewódca, reporter Naprzodu MaUsz,

który ju raz za oszczerstwo na Jezuitów przez kilka miesicy sie-

dzia w kozie. Wobec tego O. Gadowski zmieni taktyk i socyah-

stów pitnuje z ambony, ile razy bezbone zdania, kamhwe wie-

ci po kolonii lub w Naprzodzie rozsiewali, aby nie wprowadzali

w bd innych. Zreszt socyahzm w Sczu, jak wszystko co oparte

na nieprawdzie i nienawici, ma si ku upadkowi i niemal powsze-

chnie wzgardzony.

W rezydencyi w. Elbiety mieszka stale 3 Jezuitów; dwaj

jako katecheci szkolni, ale nie usuwaj si od pracy \y konfesyo-

nale, z zaprowadzeniem bowiem bractw i sodahcyi, wzmogo si

uczszczanie do w. sakramentów *).

*) Historia Resid. Sandec. ad S. Elisabetham.
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g. 122. Niedosza rezydencya w Stryju. — Dom reko-

lekcyjny w Czechowicach. 1904—1905.

Ju 1903 r. arcybiskup lwowski Bilczewski, bdc w Stryju

przekona si naocznie, ze jedyny koció parafialny nie wystarczy

dla 10.000 dusz, a trzech ksiy nie podoa pracy w miecie, gdzie

cyfra inteligencyi ronie z kadym rokiem, i w^ 25 wioskach, gdzie

1.500 acinników midzy Rusi rozrzuconych. W porozumieniu wic
z miejscowym proboszczem ks. kanonikiem Olendrem, postanowi

Jezuitów tu wprowadzi, na co uzyska przyzwolenie prowincyaa

Ledóchowskiego i jeneraa Martina.

W padzierniku 1904 r. zjecha wic z rozkazu prowincyaa

0. Arnold Waszyca jako superior przyszej rezydencyi. Burmistrz

dr. Aleksander Stojaowski, ofiarowa w imieniu miasta plac pod

przyszy koció i dom, ale wilgotny i daleko za miastem. Druga

i trzecia oferta jeszcze w niekorzystniejszych bya warunkach. Wic
O. Waszyca upatrzywszy 1^2 niorga pola, niegdy proboszczow-

skiego z star drewnian ruder, blizko dworca kolei, w stronie,

w której si miasto rozszerza, naby j za 11.500 zr. od braci

Ziembickich, zamieszka w pobhzkim domu ydowskim i on ru-

der 17 metrów dug, 9 metrów szerok, przerobi przy pomocy

brata Dydka i wedug wskazówek inynierów lwowskich Bauera

i Richtmana, wyrzuciwszy ciany poprzeczne i sufity, a dawszy

sklepienie drewniane, na kaplic, mogc pomieci do 300 osób,

dobudowa przysionek i zakrysty, postawi wieyczk nakryt pap,

zawiesi w niej dzwonek sygnatur.

Wszystkie niemal domy jezuickie i klasztory Sercanek lwow-

skich. Urszulanek krakow^skich , Matek Miosierdzia z agiewnik

pod Krakowem, Benedyktynek ze Stanitek, zoyy si na opa-

trzenie zakrystyi w konieczne przybory i naczynia kocielne. Wzbo-
gaciy j ornatami i bielizn panie z Czerniowiec z Iz wiejkow^-

sk na czele, jeneraowa Zaleska, inynier Richtmann, p. Roesel,

Lwowianin, który ofiarowa kieUch srebrny, hr. Rozwadowska,

która sprawia puszk srebrn i t. d. W otarzu umieci O. Wa-
szyca obraz w. Franciszka Ksawerego, bdcy wiern kopi ta-

kiego obrazu askami synnego w kociele Jezuitów sandomirskich

w XVII i XVIII wieku. Kopi uratowa od zniszczenia ex-Jezuita
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Kazimierz Mazurkiewicz 1797 r. i podarowa Benedyktynkom lwow-

skim, których by kapelanem. Te odday obraz do kocioa w swej

wiosce Wokowie, proboszcz za wokowski ks. Franciszek Iwanicki

ofiarowa go Jezuitom stryjskim.

W kilku tygodniach kaplica pod wezwaniem v\^ Ksawerego

bya ju gotow, d. 7 lutego 1904 r. powici j proboszcz Olen-

der uroczycie, odprawi pierwsz msz w. i umieci w taberna-

culum Najw. Sakrament, 0. Pitkiewicz superior lwowski, wygo-
si pod goem niebem pikne kazanie. Odtd wprowadzono zwy-

czajny Jezuitom porzdek naboestw, bractwo Serca Jezusowego,

kongregacy maryask dla pa i panów, drog krzyow z kaza-

niami w pitki. Przyby superiorowi w pomoc w lutym O. Uram,

obydwaj dali w pocie pierwsze rekolekcye kolejarzom, drugie w ko-

ciele parafialnym dla niewiast, trzecie w kaplicy swej dla inteli-

gencyi mzkiej, czwarte, niemieckie dla oficerów zaogi, mia sam

superior. Po Wielkiejnocy odprawiono nowenn do witego Jó-

zefa, majowe naboestwo z kazaniami, nowenn do Serca Jezuso-

wego, zakoczon wspania procesy z kaplicy do otarza na

placu gimnazyalnym ustawionego, w której oprócz tumu pobo-

nych wszelkiego stanu, udzia wzio 16 ksiy w ornatach. W na-

stpnym pocie dano znów rekolekcye kolejarzom, panom i paniom,

oficerom, gimnazyastom i sugom w. Zyty *). Spowiedzi suchano

codziennie i powoh wprowadzono zwyczaj czstszego przystpowa-

nia do w. sakramentów.

O. Urama wyrczyli w pracy kolejno 00. Nikiel i Harmata.

Mieszkah w domu ydowskim; hr. Tarnowska z Sniatynki, gówna
ich dobrodziejka i margrabina Gordonowa z Nieuchowa, umeblo-

way pokoiki przyzwoicie, opatrzyy spiarni i drewutni. W krót-

kim czasie zjednali sobie Jezuici yczliwo u wielu, zwaszcza ko-

lejarzy; nawet socyalici nie dokuczali im bardzo, topnieli zreszt

widocznie. Pracujc gównie w swej mizernej kaplicy, jakby chyba

gdzie na misyach zamorskich spotka mona, nie odmawiali po-

mocy w pracy parafialnej w Stryju i w okolicznych miejscowo-

ciach. yli te z duchowiestwem na stopie przyjacielskiej.

*) Rzecz ciekawa. Kolejarze katolicy sprawili sobie wasny sztandar dla

obchodów religijnych. Zapragnli tego i socyalici, godzili si na obrazy wi-
tych, ale wypisa chcieli pod nimi hasa socyalne, wic im odmówiono.

JEZUICI « POLSCE, y- 72
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Ale stara kaplica lubo ankrami spojona, grozia ruin, rok,

dwa najwyej wytrzyma. O. Waszyca chcia rozpocz budow ko-

cioa. Kilku obywateli ziemskich przyrzeko pomoc w drzewie, ka-

mieniu, cegle. Ale miasto okazao si skpe. Superior prosi, aby

zamiast ofiarowanego placu, którego nie móg przyj, zapacio

przynajmniej on sum, któr braciom Ziembickim zapaci. Po du-

gich targach na penej radzie miejskiej, na której odezway si

gosy ostrzegajce przed wpuszczeniem Jezuitów do miasta, uchwa-

lono 7.500 zr. na koció, pod warunkiem, e 1907 r. stanie go-

towy, inaczej Jezuici musz on sumk miastu zwróci. Odrzuci

warunek prowincya, a widzc obojtno, a wreszcie ubóstwo mia-

sta i powiatu, widzc, e tu pod bokiem kapUcy zakada si

ochronka z obszern kapHc, która i kolejarzom suy moe,

owiadczy arcybiskupowi, e zamyla zwin rezydency stryjsk,

i poleci Jezuitom zamkn 29 padziernika 1905 r. kaphc i dom,

a nazajutrz Stryj opuci.

Rozkaz wykonano dosownie, nikt w miecie tego nie prze-

czuwa; zdziwienie, al, bole, pacz wreszcie u wielu, cicha moe
rado u niektórych, towarzyszya odjedajcym. Wysano deputa-

cy nic nie mówic do arcybiskupa, adres podpisany przez 1.076

osób, z inteligencyi przewanie, do prowincyaa: »Wyraajc niniej-

szem gboko odczuty al z powodu nagego i niespodziewanego

wyjazdu 00. Jezuitów ze Stryja, ywimy nadziej, e bdziemy

w^ stanie wybudowa wspólnemi siami koció i utrzyma Ojców

midzy nami. Dlatego posyamy gorc prob, aeby Przewielebny

Ojciec przychyli si do naszej proby i Ojców napowrót do Stryja

sprowadzi*. O. Ledóchowski podzikowa uprzejmie za yczliwo
dla zakonu, ale probie odmówi, bo oprócz nadziei, adres nic kon-

kretnego nie zapowiada *).

») Listy O. Waszycy do O. Walla i do prowincyaa Ledóchowskiego

z 20 sierpnia i 30 padziernika 1905 r.
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Czechowice na Szlsku austryackim 1905 r. —
W innych prowincyach zakonu ju oddawna istniay domy prze-

znaczone dla rekolektantów, czyli odprawiajcych wiczenia ducho-

wne, aby w odosobnieniu, na wzór zakonników yjc, swobodnie

odda si mogli duchownej pracy nad sob. W jednej tylko Belgii

1904 r. w rónych miastach odprawio 10.000 robotników klauzu-

rowe rekolekcye. Leon XIII w licie do jeneraa Martina z 8 lutego

1900 r. pochwah ten rodzaj wicze duchownych, zwaszcza dla

robotników i poleci zakadanie domów rekolekcyjnych.

Wic i Jezuici polscy zamylah o zaoeniu takiego domu,

ale rozbijao si wszystko o brak nerwu rzeczy, pienidzy. Dopiero

1904 r. znalazo si dwóch dobrodziejów, jeden ofiar 10.000 zr.

uatwi zakupno szecio-morgowej przestrzeni w Czechowicach dnia

22 lutego 1904 roku, drugi ofiarowa 40.000 zr. na wybudowanie

dwupitrowego gmachu z kapHc, wielk sal rekolekcyjn i ja-

daln, z sypialniami i 36 celami dla rekolektantów, 5 dla Jezui-

tów *j. Doglda budowy od lipca 1904 r. O. Franciszek Smarzy, on

te powici kamie wgielny 21 lipca t. r., a mieszkajc na pro-

bostwie przez 17 miesicy, pomaga ks. Jaroszowi w pracy para-

fialnej i ssiednim proboszczom.

Dnia 8 padziernika 1905 r. zjecha O. ukasz aszczyk, su-

perior nowej osady, i w jednej sali urzdziwszy kaplic, odprawi

pierwsz msz w. w dzie w. Stanisawa Kostki d. 13 listopada.

Za nim przybyU O. Makowski i brat Michaowski; dnia 8 grudnia

1905 r. nastpio otwarcie domu i powicenie waciwej kaphcy

przez ks. Jarosza, w obecnoci plutonów stray ogniowej i wetera-

nów i licznego tumu pobonych, przy odgosie sawnej kapeli lon-

») Rzadko kiedy zakadali Jezuici dom w tak pomylnych warunkach. Re-

ktorowi krakowskiemu Bocowi dopomogli w wyszukaniu i nabyciu odpowied-

niego miejsca, zacni proboszczowie szlscy: ks. Ludwik Vogt z wikHc, ks. Ry-

szard Jarosz z Czechowic, tamtejszy rodak ks. Franciszek Zuber. Kardyna

Kopp, przyjwszy protektorat nad nowym domem, wyjedna u prezydenta Szl-

ska austryackiego hr. Thuna, pozwolenie na osiedlenie si Jezuitów w Czecho-

wicach. Dwa] budowniczy z Bielska, Juttner i Bolek, wygotowali plan domu,

zatwierdzony przez jeneraa Martina 11 czerwca 1904 r. Dom z wszelkiemi ule-

pszeniami tegoczesnemi, z kaphc porodku na 500 osób, w 17 miesicach sko-

czony. Park przez ogrodnika z Bielska Franciszka Chlupacza umiejtnie za-

oony.
72*
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dzinowskiej z Zabrzega. Podczas sumy ks. Jarosza, kaza 0. Ma-

kowski, a procesy z Najw. Sakramentem prowadzi dokoa domu

najstarszy wiekiem ks. Tobiasz Grunwald z Zabrzega. Uradowany

tem lud szlski, rozniós po okolicy weso nowin, e w Czecho-

wicach jest klasztor, w którym nietylko ksia i panowie, ale i ro-

botnicy rekolekcye odprawia mog swobodnie.

I zaraz 8 grudnia rozpoczli Jezuici zwyczajne prace w ka-

p\i(^'; od 18—21 grudnia urzdzili jakby na prób, rekolekcye dla

200 robotników^ (4 mieszkao w domu rekolekcyjnym) pod kierun-

kiem O. Kuryowicza. Na rok 1906 zamówione 3 serye rekolekcyi

dla ksiy i nauczycieli, czwarta, podczas postu wielkiego dla 600

niewiast dochodzcych do kapUcy. Ju wic puszczone w ruch

wielkie koo wicze duchownych. O. aszczykowi udao si naby

dla domu znaczn bibliotek dzie religijnych, po mierci jednego

z ksiy wieckich, wystawion na sprzeda ^).

§. 123. Uwieczeniem dziejów Jezuitów polskich, koro-

nacya obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w ich kociele

lwowskim 28 maja 1905 r.

Jeden z piciu kocioów patryarchalnych w Rzymie, których

sam papie jest zarzdc, a z siedmiu bazyhk rzymskich, które ka-

dy pielgrzym pobonie odwiedza, to koció Santa Maria Mag-

giore, Matki Boskiej Wikszej lub nienej, na wzgórzu Eskwilinie,

zaoony przez papiea Liberiusza koo 360 roku, a tak nazwany

od obrazu cudownego Matki Boej w tym kociele w kaphcy Bor-

gezów janiejcego ^). Wedug starej tradycyi jezuickiej, jenera za-

*) Historia Domus exercitiorum spiritualium Czechovicensis.

') Pierwotna bazylika Liberiusza istniaa do r. 435, w którym rozebra j
Sykst III, na jej za miejscu postawi now p. t. Najw. Maryi Matki Boej, na

pamitk soboru eJeskiego 430 r. Z tej epoki pozostaa gówna nawa z marmu-

row kolumnad i mozaikami. Eugeniusz III koo 1150 roku przystawi do te]

nawy nowy portyk, Mikoaj IV koo 1280 r. now mozajkowan absyd, Grze-

gorz XI koo 1375 r. wie dotd istniejc z piknym szczytem. Pod koniec

XV w. przedsiwzito liczne przeróbki dla uregulowania caej budowy. Dwie

wielkie kaplice po oboje] stronie kopuy dwignli Sykst V, koo 1580 r., Pa-

we V, (Kamil Borghese) 1611 r., Klemens X koo 1670 r. nada obecny ksztat
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konu w. Franciszek Borgiasz, który »iutrzenk Sarmacyi b. Sta-

nisawa Kostk do zakonu przyj; dwa owe luminarze, Piotra

Skarg i Stanisawa Warszewickiego, ozdoby narodu naszego, w apo-

stolskie prace wprawi, Polsk, Prusy i Litw witymi ludmi osa-

dzi i zwyk w swych listach pisa Amanissima mei Polonia^ %
uprosi u w. Piusa V koo 1570 roku pozwolenie, na piciorakie

wierne przekopiowanie tego obrazu. Jedn z tych podobizn poda-

rowa sam Pius V Jezuicie, Ignacemu Azevedo, gdy 1570 roku

z 39 towarzyszami wybiera si na misy do Brazyhi, ale w dro-

dze na morzu, niedaleko wysp Kanaryjskich, opadnity przez kor-

sarzy Jakóba Soryi kalwina, z towarzyszami srodze zamordowany

i w^ morze wrzucony zosta. Drug kopi posiada koció zamkowy

absydzie czyli presbiteryum bazyliki, a Benedykt XIV kolo 1750 r. poleci bu-

downiczemu Fuga przerobienie caej bazyliki w obecnej formie.

Pomimo tylu zmian i przemian bazyliki, dusz jej niejako by obraz Ma-

tki Boej, pdzla, jak niesie stara legenda, w. ukasza, który ju 590 r. jako

z dawna cudami synny, niesiony by w procesyi przez Grzegorza I-go i kler

rzymski, przez miasto cae, dziesitkowane zaraz, na Watykan i z powrotem

na Eskwilin i zaraza ustaa. Podobna procesya z tym obrazem odbya si 1837

podczas grasujcej cholery i 1860 r. na odwrócenie nieszcz grocych ko-

cielnemu pastwu.

Poniewa w Rzymie wiele ju byo obrazów i kocioów Matki Boej,

wic obraz w bazylice liberiaskiej i sam bazylik nazwano dla staroytnoci

i cudownoci jego »Najw. Panny Maryi Wikszej*. W XIII wieku wskrzeszono

dawne podanie, e bezdzietny patrycyusz rzymski Jan z maonk, pragnc

swój majtek powici Matce Boej, a nie wiedzc w jaki sposób to wykona,

modlili si do niej gorco, proszc o znak, na co pienidzy maj uy. Prob
ich pochwalia Marya Panna cudem. Bo w sierpnia, podczas najwikszych upa-

ów, pojawi si rzeczywisty nieg na Eskwilinie, a we nie Matka Boska we-

zwaa oboje maonków, kade z osobna, aby w tem miejscu postawili koció

pod jej wezwaniem. UdaH si wic do papiea Liberyusza, a za jego zezwole-

niem i pomoc wybudowali pikny koció. Std nazwa jego i obrazu Matki Bo-

Boskiej ^^ nienej «, w Polsce powszechnie przyjta, której wito obchodzi Ko-

ció cay 5 sierpnia, a Skarga w » ywotach witych* ma na ten dzie krótk

a cudn nauk.

Obraz w bazylice mia zawsze swój otarz, ale 1611 r. umieci go Pa-

we V Borghese w kaplicy, któr z lundacyi jego budowa Flaminio Ponzio,

w otarzu z kamienia lazuli i agatu. Otó tego obrazu Matki Boskiej Wikszej

albo nienej, kopi wiern, jest obraz w lwowskim kociele Jezuitów, na gru-

bem pótnie, 2 metry wysoki, 1 metr szeroki.

*) Jerzy Denhoff kanclerz w. k. bisk. krak. w kazaniu na w. Borgiasza

w Bawi.
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Aiigustynianów w Wiedniu. Trzeci otrzymali od w. Borgiasza

Jezuici w Ingolsztadzie; czwart Jezuici we Lwowie; pit kaliscy

Ojcowie, jak to opowiada O. Wojciech Bystrzonowski w dziele:

» Honor Najw. Maryi historycznie wyraony « (KaUsz 1741 r.).

Poniewa Jezuici przybyh do Lwowa 1583 r., a drewniany

ich kocióek stan dopiero 1594 r., w. Borgiasz za umar ju
1572 r., w^ic nie móg onej kopii przeznaczy dla Lwowa, tylko

chyba dla Polski wogóle, do dyspozycyi prowincyaa austryackiego

WawTzyca Magio, któremu polscy Jezuici podlegali. Gdzie i u kogo

ów obraz przez te lat z gór 20 si znajdowa, jak drog dosta

si drewnianemu kociókowi lwowskiemu, nie wiemy i pono nie

dowiemy si nigdy. To pewna, e ju w onym kocióku obraz pod

nazw » Matki Boskiej Pocieszenia «, mia swój otarz, czczony by
jako askami syncy i dlatego wotami dokoa obwieszony, ale

szczególniejsz cze odbiera od sodalisów Maryi, studentów i pa-

nów Niemców, którzy od 1608 r. tam kongregacyjne naboestwa
odprawiah. Pewna i to, e po otwarciu nowego kocioa w. Ap.

Piotra i Pawa, fundacyi Elbiety z Gostomskich Sieniawskiej 1630,

umieszczony zosta w^ lewej nawie bocznej (od strony ewangelii),

w osobnej kaplicy, ozdobionej gst rzeb, majcej nawet swój

wasny chór i organek, w barokowym srebrn tkanin obitym o-

tarzu, który powici 1640 r. sufragan lwowski Zacharyasz No-

woszycki; e w tym nowym przybytku po dawnemu syn askami,

i oprócz licznych wotów, otrzyma z pobonej hojnoci pani na

Rudzie i piciu wsiach, Krystyny Wojenkowskiej i obywatelki lwow-

skiej Zofii Chmielowej, srebrn, zocon i klejnotami okryt su-

kienk, wartoci 2.000 zp. (4.000 zr.).

Z kadym lat dziesitkiem, przybyway dla kaplicy Matki Bo-

skiej Pocieszenia fundacye na msze wotywne, na piewy z muzyk
litanii loretaskiej i pieni »Boga Rodzica, Najwysza Matko «, na

wiece woskowe i lampki ojowe i t. d., a 1691 r. sprawiono ze

skadek pobonych now na obraz sukienk srebrn, suto zocon.

Nawet gdy 1684 r. erygowano bractwo Dobrej mierci przy ota-

rzu w. Krzya, to w statutach jego polecono, aby wpisy odbyway
si w kaplicy przed otarzem Matki Boskiej Pocieszenia. Take bra-

ctwo Opatrznoci Boskiej, z fundacyi miecznika bracawskiego Ma-

teusza Iliaka, zawizao si 1711 r. przy otarzu teje Matki Bo-

skiej, lubo ju 2 kongregacye maryaskie studentów, a trzecia oby-
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wateli miejskich pod jej opiek si tuliy. Tu przed tym obrazem

cudownym, modlili si królowie polscy: Zygmunt III roku 1621,

gdy czeka we Lwowie na zbierajce si leniwo pospolite ruszenie

szlachty przeciw Turkom; tu w tyme roku królewicz Wadysaw,
gdy wraca po wygranej chocimskiej, i drugi raz 1647 r., gdy jako

król przyby na przegld wojska, które bez wiedzy rzplitej zaci-

gn *).

Tu Jan Kazimierz 1649 i 1652 r. dziki skada Bogu i Ma-

ryi, za ocalenie w potrzebie zbarazkiej i za wiktory beresteck.

Ju on 1649 r., cignc na potrzeb zbarazk, wstpi po drodze

do Bernardynów w Sokalu, aby dostpi odpustu na Porcyunku
2 sierpnia. Po spowiedzi i komunii w. sucha wotywy do Trójcy

w. pro necessitatihus Regni, a gdy odmawiano w kociele litani

loretask, wtedy postanowi, aby wówczas i na przyszo doda-

wano na kocu litanii inwokacy: Regina et advocata Reyni Polo-

niae, ora pro nohis. Wany ten szczegó, zapisany w » Pamitniku

«

ks. Cypryana Damirskiego, prowincyaa Bernardynów (f 1676 r.) ^),

chcia król zatwierdzi uroczystym lubem 1 kwietnia 1656 roku

w katedrze lwowskiej, ogaszajc N. M. Pann królow Polski. Nie-

dugo potem, gdy w^ kociele Jezuitów nuncyusz Piotr Yidoni, od-

mawia litani loretask, król prosi go, aby doda tytu, który si

Maryi ex-voto 1 kwietnia naley. Wic nuncyusz po sowach Re-

gina Sanctorum omnimn, doda trzykrotnie: Regina Regni Poloniae,

na co król z dworem i ludem trzykrotnie odpowiedzia: ora pro

nohis, jak to opowiada wspóczesny a wiarogodny wiadek O. To-

masz Modzianowski w kazaniu na otwarcie kocioa jezuickiego

w Poznaniu 1660 r. ^). Nie wspominam o królu Janie i jego ro-

*) Historia Col. Leopoliensis 1584— 1773 in lol. Obszerniej o tern O. Jan

Sygaski, w ródowo opracowanej monogralii obrazu Matki Boskiej Pociesze-

nia, ukoronowanego 28 maja 1905 r. w kociele lwowskim 00. Jezuitów. Lwów
1906, str. 11-18, 24—32.

') aciski ten pamitnik ogosi po raz pierwszy ks. Sadok Barcz

w ksice: Pamitnik 00. Bernardynów w Polsce. Lwów 1874, str. 163.

5) Modzianowski. Kazania i homilie. Pozna 1681. Tom III, 118. »Sza

na chocimsk wojn Bogarodzica Panna, gdy pod ten czas królow polsk si

nazwaa — i wygralimy. Sza i na t wojn szwedzk, kiedy na prob zwy-

cisko panujcego dzi Jana Kazimierza, w kociele naszym lwowskim Jego

Mo Ksidz Legat w litaniach trzy razy te sowa pooy: Regina Poloniae
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dinie, o hetmanie Stanisawie Jabonowskim i jego maonce Ma-

ryi z Kazanowskici i tylu, tylu paskich i mieszczaskich rodach,

i sawnych mach, którzy w kociele jezuickim zazwyczaj nabo-

estwa swe odprawiajc, przed cudownym obrazem M. B. Pocie-

szenia si modhli i wota zostawiaU.

Wszystko to ustao z kasat Jezuitów lwowskich 28 wrzenia

1773 r., a objciem zarzdu kocioa przez wieckiego prepozyta

ks. Józefa Skobera ^). Obraz odarty z sukni, klejnotów i wotów,

kaphca ogoocona z wszystkiego, co srebrne lub zote, fundusze jej,

bractw i kongregacyi zabrane. Na ten aosny widok zalewali si

zami dawni czciciele Maryi, wymieraU te powoli, nowych nie

przybywao, bo i kto mia ich do czci Maryi zachci, sodahcya

obywatelska wyniosa si do innego kocioa, studenckie wnet si

rozwizay; przepisy Józefa II nie sprzyjay czci cudownych obra-

zów, ani stowarzyszeniom religijnym.

Trwao to opustoszenie lat 63. ZastaU je wprowadzeni 1836 r.

przez arcybiskupa Pisztka Jezuici, oczycili otarz Matki Boskiej

Pocieszenia z kurzu, zaczh odprawia majowe naboestwo,

a w naukach opowiada dzieje obrazu i kultu dawnego, i ju
w tym roku ozdobiy obraz skromne wota pobonych; do 1905 r.

zebrao si zotych wotów 46, srebrnych 228, oprócz 57 nitek ko-

rah, pere, bursztynów i 80 sztuk rónych biuteryi. Kult Matki

ora pro nobis — Królowo Polski módl si za nami. Nie opuszczaje królowo

nasza królestwa swego i na tym wojny szwedzkie] schyku «. Tytu ten otrzy-

ma ustn aprobat papiezk, gdy w kwietniu 1904 r, Pius X przemawiajc do

pielgrzymów polskich, tytu ten Polakom przypomnia i wielce pochwali. Byo
to tylko prywatne potwierdzenie, kanonicznego zatwierdzenia tego dodatku Sto-

lica w. nigdy nie daa, bo si rzd polski o to nie postara, tem mniej rzdy
zaborcze. Owszem w Rosyi ten dodatek zabroniony, w Prusach cierpiany dotd

^

w Austryi zrazu zapomniany, teraz powoli wchodzi w uycie. Za czasów arcy

biskupa lwowskiego Sierakowskiego, wydrukowano w ksice do naboestwa
p. t. > Droga do nabycia doskonaoci chrzecijaskiej*. Lwów 1773, w litami

loretaskiej dodatek zmieniony: Królowo królestwa naszego i Pani nasza, módl

si za nami.

') Kult jednak Najsodszego Serca Jezusowego objli po Jezuitach Kar-

melici bosi we Lwowie, w tym kociele, który maj teraz Karmelici trzewicz-

kowi. Wydali ksieczk: »Dowód obowizanej mioci ku Najw. wiata Zba-

wicielowi czyli Naboestwo do Najs. Serca Jezusowego w kociele lwowskim

XX. Karmelitów bosych*. Berdyczów 1775. Ale z ich kasat 1784 r. przez Jó-

zefa II, ustaa cze Serca Jez. we Lwowie.
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Boskiej Pocieszenia rós w miar rozwoju bractw Serca Maryi, Ró-

aca ywego i kongregacyi maryaskich, a obraz jej, pomimo

swego ubóstwa, by po dawnemu, jakoby dusz wityni. Przyczy-

ni si do tego indult Grzegorza XVI z d. 16 listopada 1841 roku,

pozwalajcy na 12 dorocznych odpustów zupenych w kociele

lwowskim, i ordynacya arcybiskupa Pisztka 16 lutego 1842 roku,

aby jednym z tych 12 dni odpustowych byo: »wito cudownej

w tym kociele Matki Boskiej Pocieszenia «, w ostatni niedziel

sierpnia lub pierwsz wrzenia obchodzone. Kongresy katolickie

lwowskie, a zwaszcza jubileusz dogmatu Niepokalanego Poczcia

Najwitszej Maryi Panny i poczony z nim kongres maryaski

1904 r., w^spaniaoci sw i treci mów i referatów, wstrzsny
gboko umysami wszystkich, tembardziej » Dzieci Maryi « czyli

kongregacyi pa, istniejcej od pó wieku przy kociele Sióstr Serca

Jezusow^ego we Lwowie.

Na sesyi wydziau teje kongregacyi w maju 1904 r. zasta-

nawiay si nad tem, w jakiby sposób uczci Najwitsz Pann
w jej roku jubileuszowym, coby zrobi, dla podniesienia jej kultu

w szerszych koach katolickich? » Przyozdóbmy Matk Bosk w ko-

ciele jezuickim, przed któr tak chtnie wszyscy si modhmy, pi-

kniejsz koron jak j ma teraz, okryjm j zotem i klejnotami

z naszych ozdób i rodowych pamitek <, odezwaa si pani Helena

Czapelska. Popara j pani Celina Przetocka; szczliw myl po-

chwali wydzia i w formie wniosku poda pod gosowanie walnego

zebrania » Dzieci Maryi «, które go przyjy jednomylnie. Chodzio

tu tylko o sprawienie nowej korony na miejsce dawnej, i z tym

planem panie Czapelska i Przetocka uday si do arcybiskupa Bil-

czewskiego i superiora lwowskiego Wodzimierza Pitkiewicza, pro-

szc o ich przyzwolenie. W tym te sensie ukazaa si ju dnia

2 czerwca 1904 r. odezwa prezydentki kongregacyi pa, Kazimiery

z Badenich Niezabitowskiej do Polek, aby przystpiy do zbonego

dziea, ofiar nie grosza, ale »co macie w zocie zbytecznego, tro-

ch z klejnotów oddawana nienoszonych, drobiazgi uszkodzone,

a mimo to wartociowe, okruchy cenne, monety.... To wszystko

przewspania utworzy koron, któr ozdobicie skronie Tej, co wam
zbawienie dusz, zbawienie ojczyzny ubaga u Pana nad pany«.

I tu okazao si, jak gboko wpojone w naród polski nabo-

estwo do Maryi; w kilku miesicach zebra komitet koronacyjny
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pa^) 586 sztuk rónej wielkoci i wartoci klejnotów, oprawnych

w zoto i nieoprawnych drogich kamieni, i znaczn sum pienidzy

od panów i osób warstw rónych w kraju i z innych dzielnic pol-

skich. Patrzc na t wylan ofiarno dla Maryi, pani Czapelska,

która przesyane dary regestrowaa, powzia z pani Przetock

myl, pochwalon przez kongregacy Dzieci Maryi, aby zamiast ci-

chego przyozdobienia obrazu koron, jak zrazu zamierzano, urz-

dzi za zgod arcyb. Bilczewskiego i pod jego protektoratem uro-

czyst wielkiego stylu koronacy, któraby cay kraj u stóp Maryi

zgromadzia.

Podj chtnie t myl nowy (od 28 sierpnia 1904 r.) supe-

rior lwowski Stanisaw Sopuch; nietylko korony zote, ale i sukienk

srebrn, kamieniami gsto sadzon, otrzyma miaa Matka Boska

Pocieszenia, i rozpocz koronacyjne przygotowania od rozesania

6.000 listów, ogosze, zaprosze i utworzenia artystyczno-techni-

cznego komitetu % delegowanego od gównego komitetu koronacyj-

nego pa. Nowy ten komitet od 7 padziernika 1904 do 10 marca

1905 r., odby 12 plenarnych posiedze i uchwah najprzód prze-

ksztacenie dotychczasowego otarza M. B. Pocieszenia w zamknit,

czci jej wycznie powicon kaplic, i w tym celu zawezwa zna-

mienitych artystów i rkodzielników wycznie lwowskich lub kra-

jowych. Techniczn stron odnowienia otarza, który po zdjciu

warstwy farb, okaza si cay miedzi obity, i przemienienia go

w kaplic, zaj si Karol Richtmann, z nadzwyczajnem powice-

niem i sumiennoci, bez wszelkiego honoraryum za rozUczne trudy.

») Naleay do niego » Dzieci Maryi «: prezydentka Niezabitowska, Jadwiga

ksina Sapieyna, Emilia lir. Dembiska, Józefa Bykowska, Aniela Szawow-

ska, Celina Przetock, Helena Czapelska. Komitet ogasza w dziennikach nade-

sane dary, a take datki pienine.

Po dokonanej koronacyi zoy dokadny rachunek z dochodów i wydat-

ków przed komisy rewizyjn, któr skadali: Kazimierz Laskowski, prezes dy-

rekcyi banku krajowego, Micha Michalski prezydent miasta Lwowa, Jan Kanty

Steczkowski dyrektor gaUcyjskiej kasy oszczdnoci. Komisya po sumiennem

• zbadaniu udokumentowanych rachunków « owiadczya, e rachunki te » wzo-

rowo prowadzone* i stwierdzia, e dochody i wydatki komitetu wynosiy sum
24.441 kor. 30 hal. (Sygaski Monograha obrazu M. B. Pocieszenia, 48, 59—62).

•) Do komitetu art. techn. weszli profesorowie politechniki, Teodor Ta-

lowski (jako prezes), Antoni Popiel, Andrzej Romaszkan, Tadeusz Czapelski,

inynier Karol Richtmann i superior Sopuch.
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pomimo, e w tym czasie prowadzi budow wielkiego kocioa

w. Elbiety na Nowym wiecie. Komitet uchwali dalej, umocnie-

nie murów przyszej kaplicy, oczyszczenie cian i zrekonstruowanie

ici do dawnych ksztatów, owitraowanie okien z fabryki Ekiel-

skiego i Tucha w Krakowie; ozdobienie kaplicy freskami history-

cznymi pdzla Tadeusza Popiela. Profesorowi Antoniemu Popielowi

powierzy wykonanie w^ bronzie antependyum *); miedzianej zasuwy

Niep. Pocz. N. M. P. zasaniajcej obraz cudowny w czasie wol-

nym od naboestw; skomponowanie dalszych rzeb menzy, obra-

mienia otarza, szafek na wota, grupy anioów, a co najwaniejsza,

wymodelowanie zotych koron z drogimi kamieniami, piastowskiej

dla Matki Boskiej, jagielloskiej dla Dziecitka Jezus. Wykonanie

tych koron odda komitet jubilerowi lwowskiemu Janowi Wojty-

chowi^); roboty snycerskie powierzy Janowi Schmidtowi; bogatej

kraty elaznej, wedug rysunku radcy budownictwa Alfreda Zacha-

riewicza, która oddziela kaplic od nawy gównej i od reszty nawy

bocznej, Janowi Daszkowi. Wreszcie sam obraz Matki Boej, odno-

wi umiejtnie profesor szkoy przemysowej Henryk Kiihn. Now,
marmurow posadzk fundowah Alfred i Gabryela Mierzyscy

(631^2 zr.). Sowem w szczegóach i caoci, nowa a raczej wskrze-

szona kaplica z otarzem M. B. Pocieszenia, przedstawia si arty-

stycznie pikn, bogat, wspania ^).

Bównoczenie stara si superior Sopuch o to, co do istoty

koronacyi naley, o zebranie niezbitych dowodów, e Matka Boska

od trzech wieków w obrazie tym odbiera gorc cze i rozdaje liczne

aski, czyli, e obraz jest cudowny. Na podstawie tych dowodów

•) Przedstawiajce scen z roku 1656, nuncyusza Yidoni, gdy na prob
króla wkada do litanii inwokacy Regina Regni Poloniae. Zdaniem znawców,

antependyum to jest arcydzieem paskorzeby w bronzie,

•) Obydwie korony s chwa zotnictwa lwowskiego, z szczerego zota

18-ej próby, wa 1.7U0 gramów. Sukienka na obraz z srebra 14-ej próby way
10 kilogr. i 196 gram. Zdobi j równie jak korony, gsto osadzone brylanty,

granaty, almandyny, ametysty, opale, pery, rubiny, szmaragdy, szaliry, turkusy,

topazy. Warto koron i sukni oceniona na 20.000 zr.

3) Zasuga to komitetu art.-teclmicznego, a szczególniej panów Richt-

manna, Romaszkana i Czapelskiego, którzy na miejscu roboty dogldali i tysi-

czne sprawy wane i drobne, jak to w podobnych razach bywa, z powice-

niem czasu i trudu zaatwiali. Zasuga te niemaa, superiora Sopucha, który

by dusz caego przedsiwzicia.
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wystosowa w imieniu prowincyaa O. Ledóchowskiego i swojem,

prob do kapituy watykaskiej, o pozwolenie na koronacy *),

któr podpisa episkopat galicyjski trzech obrzdków, najwysi

urzdnicy z namiestnikiem i marszakiem kraju na czele, posowie

do rady pastwa i sejmu, burmistrz lwowski z magistratem i rad
i wielu obywateli ziemskich i miejskich. Prob t, jako swoj wa-
sn, przesa arcyb. lwowski Bilczewski z pocztkiem lutego 1905 r.

na rce kardynaa RampoUi, archiprezbitera kapituy watykaskiej

i miasta, do teje kapituy. Ta na sesyi 12 lutego t. r. uchwalia

udzieli pozwolenia, i pod t dat wydaa dekret koronacyjny,

wystosowany do arcyb. lwów. Bilczewskiego, jemu te, albo dele-

gowanemu przez niego biskupowi, sam akt koronowania zlecia ^).

On za kurend konsystorsk ogosi wiernym »rado wielk «, na-

znaczajc na akt koronacyi niedziel V-t po witkach, 28 maja,

a superior Sopuch urzdzi w kociele jezuickim, jako przygotowa-

nie do wielkiego aktu, nowenn (19—27 maja) z trzykrotnem co-

') Zwyczaj koronowania obrazów Matki Boskiej siga VIII i IX wieku^

jako manifestacya religijna przeciw sekcie obrazoborców. Ustali si w XVII w.,

gdy hr. Aleksander Sforza Pallavicini, dziekan kapituy watykaskiej, zapisa

1630 r. swe dobra teje kapitule, z tym warunkiem, aby z ich dochodów spra-

wiaa szczerozote korony na obrazy M. B. uznane przez wadz kocieln jako

askami sawne, cudowne. Grzegorz XV zatwierdzi ten zapis, a kapitule da
przywilej wydawania dekretów koronacyjnych. Rzd woski 1867 r. zabra fun-

dacy Pallaviciniego, jak inne na skarb pastwa, kapitua watykaska koron nie

sprawia, ale pozosta jej przywilej wydawania dekretów koronacyjnych.

2) Dekret opiera si na relacyi i » zarczeniu* arcyb. Bilczewskiego, e
lwowski obraz M. B Pocieszenia jest staroytny, cudami synny, kopi rzym-

skiej Maria Maggiore, przez w. Borgiasza 1570 r. Jezuitom polskim darowany;

e cze odbiera nietylko od Lwowian, ale i od ludzi z dalekich stron kraju;

e nawet królowie polscy i hetmani przed nim si modlih, za aski doznane

dzikujc. Wskutek proby arcybiskupa i episkopatu z duchowiestwem i szla-

cht, prowincyaem i superiorem, i ksimi rezydencyi lwowskiej, kapitua roz-

patrzya podanie i historyczne dowody, znalaza je sumiennie i starannie ze-

brane i dostateczne do uznania staroytnoci i cudownoci obrazu i dlatego ze-

zwala na koronacy jego. Orygina dekretu na pergaminie i przekad jego pol-

ski przez O. Sygaskiego, oprawiony w zocone ramy, zawieszony jako pubh-

czny dokument na cianie kapHcy M. B. Pocieszenia. Dekret ogosi arcybiskup

Bilczewski, wraz z listem okólnym do archidyecezyan w kurendzie z kwietnia

1905 roku.
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dziennie wystawieniem Najw. Sakramentu i kazaniem ^). Tymcza-

sem przystrojono fasad i poudniow cian kocioa w cliorgwie

i wiece, a take wntrze wityni dekoracyami pdzla Stan. Ja-

siskiego, tarczami ierbowemi miast polskicli, festonami. W gó-

wnej nawie przed presbiteryum jania na wzniesieniu okrytem ko-

biercami i kwieciem, zocisty tron dla obrazu Matki Boskiej i zo-

tych koron u stóp jego ^).

Miasto z swej strony nie aowao sumptu na przystrojenie

ulic Teatralnej, Hetmaskiej, Karola Ludwika i Placu Maryackiego,

masztami o dugich flagach i tarczach herbowych. W wielu te do-

mach, zwaszcza bankowych i w hotelach, ozdobiono okna i balkony

dywanami, drapery i zieleni, baldachinami z drogiej materyi nad

statu Matki Boskiej rozpitymi. Dnia 28 maja po rannem nabo-

estwie i sumie piewanej przez bisk. przem. Pelczara, podczas

której kaza wymownie a rzewnie biskup Fischer^), ju o 3 godz.

zbiera si poczy na Placu Maryackim procesye parafii lwowskich

z bractwami, feretronami, tworzc formalny las chorgwi i sztan-

darów dokoa olbrzymiej trybuny, do której po godz. 4-ej zda
koronacyjny pochód z kocioa jezuickiego tym porzdkiem:

Na czele pluton stray ogniowej; za nim bractwa i cechy

z godami i sztandarami, delegacye przerónych instytucyi i stowa-

*) Kazania gosili 00. Ignacy Mieloch, Kazimierz Nowak i Alfred Wró-

blewski. Ten za przedmiot wieczornych kaza, obrat dzieje koronacyi obrazów

Matki Boskiej, znaczenie tej uroczystoci pod wzgldem religijnym, orax wykad
ceremonii czyli rytuau koronacyjnego. W ostatnim dniu zastpi go na ambo-

nie bisk. przem. Pek/.ar. Sumy celebrowali praaci lwowscy trzech obrzdków

i przemyscy, a w 2 dni ostatnie sulragan lwowski arcyb. Weber i sulragan prze-

myski Fischer.

*) Tron gotycki o motywach grobowca Kazimierza W. Na tym to tronie

wniesiono obraz na plac koronacyjny.

3) Zacz od lubu króla Jana Kazimierza i ogoszenia Maryi >królow

Polski*, któr te w jej obrazie dzi ukoronujemy. Abymy to za godnie uczy-

ni mogli, zómy z koron trzy luby Maryi: wytrwania w wierze katolickiej

ojców naszych; powrotu do pobonoci ojców naszych; naladowania ycia ka-

tolickiego ojców naszych. W historycznem przeprowadzenm tych trzech lubów,

s ustpy miao zakrelone, wspaniale, a niektóre znów tak rzewne, e trudno

od lez si wstrzyma, a wszdzie styl barwny, jasny a zwizy. Zakoczy
okrzykiem: *Marya niech w Polsce zwycia, Marya niech w Polsce króluje,

Marya niech Polsk rzdzi*. Piknej treci odpowiadaa pikna dykcya, pena
godnoci i zapau.



1140

rzysze; sodalicye maryaskie panów i pa, grono nauczycielskie,

towarzystwa kupieckie i strzeleckie z staroytnemi godami, rada

miasta Lwowa, wydzia krajowy, przedstawiciele wadz rzdowych,

grono historycznej rodowej szlachty w strojach narodowych. Tu
za niem dwie panny kongreganistki ^), niosy na srebnej tacy zote

rul)y do przymocowania koron, prezydentka Dzieci Maryi Kazi-

miera Niezabitowska, na biaej atasowej poduszce niosa koron

Dziecitka Jezus, koron za Matki Boskiej, niós na takieje po-

duszce marszaek krajowy hr. Stanisaw Badeni ^). Za koron liczny

zastp duchowiestwa trzech obrzdków, zakonów, wielu praatów,

12 infuatów i mitratów, arcybiskupi Teodorowicz i Weber, biskupi

przemyscy Pelczar i Fischer, wadyka ruski stanisawowski Cho-

myszyn, wreszcie arcyb. koronator Bilczewski. Dugi, wspaniay ten

orszak postpowa przed cudownym obrazem, niesionym na tronie

przystrojonym konwah i hhami, przez 8 przedstawicieli kleru,

szlachty, mieszczan i ludu; za onym za tronem posuway si

z pieni na ustach, tumy pobone; dwie kapele, narodowa i stu-

dencka (IV gimn.), przygryway z balkonów pochodowi pie » Ser-

deczna Matko «.

Bya godzina 5-ta, » soce na swym bogatym tronie pono
w zachodzie «, gdy na trybunie zajU miejsca gówni przedstawi-

ciele stanów i wadz (nie brako i generalicyi) dokoa tronu Matki

Boej. Arcyb. koronator zaintonowa Htani loretask, z tysica

piersi brzmiao baganie: »módl si za nami«. Poczem wstpiwszy

na ambon, przemówi wzniosie a serdecznie do obecnych, a przez

nich do narodu caego, na temat: »Marya strojem bya midzy
Stwórc a stworzeniem, Marya Boga i ludzi pogodzia, Marya ich

uwielbia, Ona dla duszy, dla rodzin, dla narodów, dla ludzkoci

caej pocieszeniem «, i dlatego »Bóg i ludzie tak bardzo kochaj

') Zofia Brykczyska i Teodozya Smarzewska.

') Sznury od poduszki pierwszej korony Dziecitka Jezus, trzymay Dzieci

Meiryi, panie Szawowska, hr. Dembiska, Czapelska, Przetocka, Marya Bawo-

rowska, Marya Marsowa, Bronisawa Domaszewska, Bykowska. Sznury od po-

duszki drugiej: rektor uniwersytetu Józef knia Puzyna, rektor politechniki Leon

Syroczyski, prezes zwizku kat. spoecz. Tadeusz Cieski, prezydent miasta

Michalski, prezes sodalisów Maryi Leon baron Dormus, przedstawiciel towarz.

kredyt, ziemsk. Jan Vivien, reprezentant robotników drukarz Bernard Muller,

przedstawiciel wociastwa wójt z ubrzy Jan Smolnicki.
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Mary, Koció tak liczne na jej skroniach zoy korony, nam tycli

koronacyi cigle jeszcze za mao... w przekonaniu, e co si Maryi

daje, nie ginie, nie przepada dla jednostki i narodu, ale zwraca ku

dawcom stokrotn odpat «. Chór modziey odpiewa starodawn

pie: Gaud Maer Polonia i rozpocz si sam akt uroczysty od-

czytaniem koronacyjnego dekretu kapituy watykaskiej. Koronator

powiciwszy korony, woy mniejsz na skronie Dziecitka Jezus,

wiksz na skronie Matki Boej, wród ciszy penej majestatu, i
syszae sowa jego koronacyjne: »jako przez rce nasze jeste

koronowana na ziemi, tak od Chrystusa niech staniemy si godni

by ukoronowani w niebie «. Salwy modzierzowe ogosiy miastu,

e akt koronacyi dokonany. Prowincya i superior lwowski zoyU
przed koronatorem lub strzeenia ukoronowanego obrazu. Arcybi-

skup za, po odpiewaniu przez duchowiestwo hymnu Regina coeli

laetare, wstpi powtórnie na ambon, ogosi odpust zupeny wszyst-

kim, którzy w dniu tym do w. przystpiU sakramentów i udzieli

bogosawiestwa uczestnikom uroczystoci. Rozchodzi si poczy
tumy, procesye wraca do swych parafii, a duchowiestwo odnio-

so ukoronowany obraz do kocioa jezuickiego, gdzie chór » Lutni

«

odpiewa dzikczynne Te Deum.

Tego dnia o pónej godzinie, niestrudzony inynier Karol

Richtmann osadzi cudowny obraz w otarzu kaplicy Matki Boskiej

Pocieszenia, przed którym codziennie odprawiaj si msze w.,

modl si o kadej godzinie Hczni poboni, za odebrane aski przyno-

sz wota, zapeniajce ju trzeci szafk ^).

*) Archiwum Resid. Leopol. Fascykuy I i II, zawierajce akta i uchway

komitetu artystyczno-technicznego i dalsze fascykuy, z zestawieniem rachun-

ków i wydatkami. — Sygaski. Monografia obrazu str. 65—81.

Dzienniki lwowskie, zwaszcza Gazeta narodowa, a za nimi polskie, za-

kordonowe, krom socyalistycznych i radykalnych, poday do wierny opis przy-

gotowa i aktu koronacyi i objanienia, natchnione wiar i patryotyzmem. Uczy-

ni to samo peszteski sowacki »Krestan< z 15 hpca p. t. >Pamiitihodna Ko-

runacia*.

Jezuici lwowscy oprócz wspomnianej wyej > Monografii obrazu « O. Sy-

gaskiego, wydali 1905 r. >Album kocioa 00. Jezuitów we Lwowie, 18 rycin

z objanieniami O. Czermiskiego, a wreszcie >Kazania koronacyjne* arcybi-

skupa Bilczewskiego i biskupa Fischera. Lwów 1905. Bya to w Polsce 37-ma

z rzdu koronacya obrazu Matki Boskiej.





ROZDZIA XXII.

Jezuici pisarze 1773—1905.

Uwaga: Nie stao czasu i swobody Jezuitom na pisanie dzie

religijnych i uczonych w dobie biaoruskiej i galicyjsko-austryackiej

1773-1848.

Przejciowe to okresy, niepewne, w zawikania tylko i tru-

dnoci bogate, ludzi mao, a pracy kocielnej i szkolnej wiele, a do

tego absolutyzm caratu i monarchizmu austryackiego, tumi jak

w caym kraju, tak w zakonie, swobod i polot myli, a nawet

samo ogoszenie drukiem utrudnia kapryn cenzur.

Po rozproszeniu 1848 r., liczba osób zdolnych do pióra zma-

laa jeszcze, a pracy misyonarskiej przybywao nad miar i po-

trzeba byo duszego czasu, a si wychoway modsze pokolenia

robotników na niwie Paskiej, którzy dzielc midzy siebie prac,

dozwolili zdatniejszym znale chwil woln do pisania. Ale i ci

scriptores^ z wyjtkiem kilku, pracowa musieli na profesorskiej ka-

tedrze, na ambonie i w konfesyonale, przerywa pisanie na tygo-

dnie cae, przeznaczajc je na misye i rekolekcye rónym stanom-

Pomimo tego braku ludzi, wolnych od zaj innych, a pisar-

stwu wycznie oddanych, w ostatniem 30-leciu cyfra pisarzy, dzie

i pism peryodycznych przez nich wydanych, wzrosa powanie i nie

wiem, czy z wyjtkiem chyba akademii umiejtnoci, która na ten

JEZUICI W P0L13E. T. 'TO
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cel stworzona, istnieje w Galicyi jaka instytucya lub zakon jaki,

któryby w tern Jezuitom polskim wyrówna. Chodzi o jako, o war-

to dzie i pism przez nich w tej ostatniej dobie wydanych. Prze-

wanie pisane s pod naciskiem chwili, w celach praktycznych, re-

ligijno-spoecznych, »w teraniejszych czasach, jak pisa misyonarz

Snarski do O. Czeowskiego z Piekar 14 czerwca 1854 roku, na

wszystkie sposoby trzeba pracowa, aby ducha pobonoci pod-

nie «; ale nie braknie cile naukowych, które i potomnoci su-

y mog. Przekona o tern niniejszy rozdzia.

§. 124. Pisarze religijni i kaznodzieje w dobie

1773—1870 1).

O. ukiewski Karol. Maopolanin ur. 1740 r. w 17 roku

ycia wstpi do nowicyatu w Krakowie. Ukoczywszy nauki, wyka-

da fizyk i filozofi w Toruniu, a potem w KaUszu, gdy nastpia

kasata. Jako ksidz wiecki pracowa w dyecezyi zdaje si kaliskiej

po latach 30 zatskni za yciem zakonnem, wstpi powtórnie do

*) Zachowany porzdek chronologiczny. Pierwsza to próba bibhogralii je-

zuickiej w dobie porozbiorowej Polski, i dlatego nie moe by wyczerpujca.

Pomoc wielk byy mi dziea: O. Józefa Browna, Biblioteka pisarzy Tow. Jpz.

asystencyi polskiej. Pozna 1862 r. — i 10-tomowe dzieo in 4 to, drukowane

jako rkopis p. t. BibHotheue de la Gompagnie de Jesus. Cz bibliograficzna

opracowana przez dwóch braci, 00. Augustyna i Alojzego de Backer, cz hi-

storyczna przez O. Augusta Carayon. Wydanie 1-sze 1853 — 1861 r. w 7 tomach.

Wydanie drugie 1869—1876 r. w 3 tomach in foho p. t. Bibliotheue des Ecri-

vains de la Comp. de Jesus. O. Augustyn Backer umar ju 1873 r. O. Alojzy

Backer w 10 lat póniej, podj ich prace O. Karol Sommervogel, Jezuita stras-

burski, poprawi i uzupeni j i wyda w latach 1890—1900 w 9-ciu tomach

m 4-to, tom 10-ty in 8-o zawiera: spis anonimów i pseudonimów. Otó na t
ostatni edycy ja si powouj.

Waln usug odda mi niedokoczony jeszcze rkopis bibliograficzny

z lat 1800—1900, brata zakonnego Bolesawa Szyperskiego. Ten pisarzem adwo-

kackim bdc, w 26 roku ycia wstpi do nowicyatu 1888 r., i przeznaczony

zosta 1896 r. na pomocnika bibliotekarza w domu w. Barbary przy ul. Grodz-

kiej, urzdzi bibhotek, spisa katalogi, a przytem zbiera materya do biblio-

grafii Jezuitów polskich z XIX wieku i uporzdkowa go w czci. Niestety, cho-

roba piersiowa i mier przedwczesna 11 lipca 1900 r. nie pozwolia dokoczy
mozolnego dziea.
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Jezuitów w Poocku 1805 roku, profesy zoy 1807 roku i przez

lat 14 pracowa na misyach na Biaej Rusi. Wygnany 1820 roku

ukazem Aleksandra I, dla staroci pracowa ju nie mogc, ostat-

nie lata /.amieszka w Starej wsi, gdzie te ycia dokona 24 sierp.

1829 r. wieckim ksidzem bdc wyda:

Kazania ku religii prawdziwej utwierdzeniu i napraw e obyczajów, miane

w Towarzystwie Jezusowem. 2 tomy. Kalisz 1779 r. — Kazania o Mce Pa-
skiej, napisane w Towarzystwie Jezusowem. Kalisz 1799 r. *).

O. Bkowski Jan. Prusak ur. 1742 r., wstpi do nowicyatu

1755 r.. i po skoczonych pomylnie naukach filozofii w Ostrogu,

teologii w Krakowie, zoy profesy w Kaliszu 1761 roku. Uczy
w szkoach niszych lat 5, filozofii w Kaliszu lat 8, teologii w Po-

znaniu i Gdasku lat 6 a do kasaty, równoczenie pracowa dziel-

nie na ambonie. Wyda:

Kazania na róne wita i po rónych miejscach w Towarzystwie Jezu-

sowem miane. 2 tomy. Kalisz 1780 r. *).

O. Kognowicki Kazimierz, Litwin. W 18 -tym roku ycia

wstpi do nowicyatu w Wilnie 1764 r., uczy lat kilka w szko-

ach niszych i wanie rozpocz sucha kursów teologii, gdy Kle-

mens XIV zniós zakon. Pozostawszy wierny duchownemu powo-

aniu, doktoryzowa si z nauk wyzwolonych i teologii w Wilnie

i bawi czas jaki na dworze ksit Sapiehów. Wnet jednak opu-

ci dwór, aby si przenie do Jezuitów biaoruskich i 1806 roku

zoy profesy 4 lubów. Peni urzd ministra w^ kilku kolegiach

przez lat 8, by superiorem misyi i spowiednikiem domu, gdy ukaz

Aleksandra I skaza go na tuactw^o, najprzód w Ferrarze, potem

w Przeworsku, gdzie te ywota dokona 22 marca 1825 r. Po-

wici si historyi, ale wyda:

Kazanie i drama. Wdziczno w. Stanisawowi Kostce S. J. Wilno

1774 r. »).

O. Angiolini Kajetan, ur. w Placencyi 1748 r., wstpi do

zakonu 1765 r. Po kasacie apostoowa jako kaznodzieja w Medyo-

*) Soramervogel VIII. 1.535. — Brown 44G.

«) Sommervogel I, 789. - Brown 113.

») Brown 222.

73^
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lanie, Rawennie i w innych miastach woskich, wnet jednak po-
czy si z Jezuitami na Biaej Rusi, gdzie zoy profesy 4 lu-

bów 1785 r. Przez lat 8 peni urzd regensa konwiktu szlachec-

kiego w Poocku i Witebsku, przez lat 11 wykada w Poocku fi-

lozofi i architektur, a przytem mówi kazania polskie, w nowem
za kolegium petersburskiem 1802 r. by ministrem i kaznodziej

woskim. Gdy Pius VII przywróci Jezuitów w Neapolu i Sycylii,

wysa go w charakterze prowincyaa i prokuratora, jenera Brzo-

zowski do Palermu 1805 r., aby poczynajc si prowincy urz-

dzi i by rzecznikiem jego i zakonu u papiea. Umar w Rzymie

1816 r. Dla swoich rodaków wyda w woskim jzyku:

Droga bezpieczna do nieba, albo wiczenia pobonoci chrzecijaskie]

dla katolików w Petersburgu, w dwóch czciach. Petersburg w drukarni cesar-

skiej 1803 r. To samo w Rzymie 1817 r.
i).

O. Pietroboni Ignacy, Woch z Mantui. Szesnastoletni

modzieniec zosta Jezuit 1765 r., po kasacie przeniós si do bia-

oruskich Jezuitów, przez lat 11 by kaznodziej woskim w Pe-

tersburgu, od 1814 r. asystentem Woch przy jenerale Brzozow-

skim, wypdzony 1820 r., wróci do Woch, umar w Genui 1831 r.

Dla Woochów petersburskich wyda po wosku:

Katechizm dla dzieci. Foock 1811. — Hymn Najw. Panny (Magnificat)

w 10 naukach wyoony. Wiede 1815 r., oraz kilka kaza woskich *).

O. Dunin Wawrzyniec, Wielkopolanin ur. 1746 r. Nowi-

cyat odby w^ Krakowie 1762— 1764 r. Sucha teologii w Pozna-

niu, gdy go klemensowe brewe na wiat wyrzucio. Wic wstpi
do kleru wieckiego, wnet jednak z tsknoty za yciem zakonnem,

uda si na Biaoru, tu zoy profesy 1805 r., by lat kilka mi-

nistrem i spowiednikiem domu, gdy go ukaz Aleksandra I r. 1820

zmusi razem z innymi szuka przytuku we Woszech; umar
w Rzymie 1824 r. By on stryjem arcybiskupa Marcina Dunina,

winia za wiar. Wyda:
Kazania na niedziele caego roku. 4 tomy. Kalisz 1781 r,; przekad z nie-

mieckiego, ks. Józefa Haberkorn de Habersfeld, profesora akademii wrocaw-

skiej. — Kazania wiejskie, z francuskiego ks. Józefa Lamberta, 3 tomy. Kalisz

1782 r. — Krótkie zebranie wszystkich kaza WX. de Segaud S. J. z francu-

*) Brown 14.

2) Tame 315.
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skiego przeoone. Kalisz 1784: r. — Kazania o tajemnicach mki Zbawiciela na

2 lata rozoone. Kalisz 1785 r. *).

O. Brzozowski Tadeusz, Waraiiczyk ur. 1749 r. Wst-
pi do prowincyi mazowieckiej 1765 r. i by profesorem szkó, gdy

Klemens XIV zniós zakon, wic on si przeniós do Biaejrusi, tam

zoy profesy 1784 r. Przez lat 11 by synnym kaznodziej, dla

znajomoci za jzyków francuskiego i niemieckiego, przez lat 16

peni urzd sekretarza i asystenta przy jenerale, a po mierci O.

Grubera, wybrany zosta jeneraem zakonu 1805 r. Rzdy jego

i mier 1820 r. opowiedziaem wyej. Tumaczy z francuskiego

dzieo ks. Nonnotta przeciw ówczesnym filozofom:

Dykcyonarz filozoliczny, w którym gruntuj si wszystkie wiary w. ar-

tykuy, lone od niewiernych i odpowiada si na ich arty. 4 tomy. Wilno

1782 r. — I drugie ks. Derouville (de Rouville) Jezuity: O naladowaniu Najw.

Panny Maryi. Poock 1800 r., Warszawa 1812 r. i Piekary niemieckie 1863,

1868 r. — Ustawy bractwa Najwitszych Serc Jezusa i Maryi w kociele po-

ockim. Poock 1795 r. To samo po niemiecku 1803 r. i po acinie 1816 r. —
Prawdy wieczne zawarte w naukach ku uywaniu osobliwie tych, co rekolekcye

odprawiaj, z woskiego O. Rossignoh. Poock 1815 r.— Oryginaln prac jego:

Kazanie w czasie zebrania przewietnego obywatelstwa gubernii poockiej. Po-

ock 1788 r. 9).

O. Kuczyski Tadeusz. Ju jako ukoczony teolog poo-

cki, w 25 roku ycia wstpi do Jezuitów 1793 r., by niezmordo-

wanym misyonarzem otewskim w^ Puszy, Dagdzie, Auli, Rydze,

najduej w Uwadzie, skd go ukaz Aleksandra wydali. Przez

lat 50 misa i ryb nie jada, wina nie pija, i mimo to doy
87 lat wieku, a nie aowa si w pracy, od 4 rano do 6 wieczór pra-

cowa w kociele i na misyach. Z woli prowincyaa witochow-
skiego uda si 1820 r. razem z innymi do Ferrary, gdzie by spo-

wiednikiem Polaków, w^net jednak wyprosi sobie misy na wyspach

Egejskich i na wyspie Tinos, gdzie te icie apostolskiego ywota
dokona 1856 r.

Dla swoich otyszów wyda w Poocku kilka dzie otewskich w przed-

miotach religijnych. — W rkopisie zostawi Diaryusz, przechowany dotd
w Archiv. Prov. Galie. ^).

*) Sommervogel 111, 281. — Brown 1H4.

») Sommervogel II, 307, 308. — Brown 138.

8) Brown 245.
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O. Kohlmann Antoni. Rodzi si w Keyserbergu w Alza-

cyi 1771 roku i ukoczywszy teologi w Fryburgu w Szwajcaryi,

wstpi do zgromadzenia »Ksiy Wiary «, skd przeniós si do

nowicyatu Jezuitów w Dyneburgu 1805 roku. W dwa lata potem

z woli jeneraa Brzozowskiego, uda si na misy amerykask
w Marylandzie, gdzie przez lat 18, mistrzem by nowicyuszów, su-

periorem misyi, rektorem kolegium i konwiktu w Georgetown,

wkocu prowincyaem , na biskupstwo kilkakrotnie powoywany,

ale godnoci nie przyj. Papie Leon XII zawezwa go do wskrze-

szonego Collegium JRomanum na profesora teologii, zamianowa kon-

sultorem w. kongregacyi biskupów i zakonów, bibliotekarzem swej

pryw^atnej biblioteki, chcia zrobi kardynaem, ale pierw umar
1829 r. Równie askawym dla O. Kohlmana by Grzegorz XVI, na-

znaczy go na urzd kwalifikatora (dajcego swe zdanie na posta-

wione mu kwestye) w^ kongregacyi Sancti officii czyli inkwizycyi

rzymskiej, a mier jego 1836 r. uczu dotkliwie. O. Kohlmann przy-

czyni si wiele do nawrócenia sawnego z nauk i dzie O. Augu-

styna Theinera, który od 1831 r. w kolegium rzymskiem sucha

wykadów, a potem nekrolog mu napisa.

Z pism O. Kohlmana znamy list do Jezuitów w Georgetown, o rozwoju

katolicyzmu w Stanach zjednoczonych i 3 rozprawy ^).

O. Jacobs Piotr, ur. 1781 r. wDiestheim w Brabancyi, wst-

pi do Jezuitów w^ Petersburgu 1803 r., profesy zoy w Tarnopolu

1821 r. Misyonarzem by lat 11 w Saratowie nad Wog, po wy-

gnaniu z Rosyi, profesorem rehgii lat 8 w Tarnopolu, rektorem

w Innsbruku i Lincu, spowiednikiem domu w Preszburgu, gdzie

umar 1870 r. Wyda po niemiecku dwie ksiki do modlenia:

w. Anio Stró, Przewodnik do nieba. Grac 1838 r. — Droga do nieba.

Innsbruck 1842 r. — Rozmylania o Najw. Sercu Jezusowem. Grac 1839 r. —
wiczenia 8-dniowe w. Ignacego z wiczeniami 3-dniowemi dla kapanów, po

acinie w Preszburgu 1862 r., po niemiecku w Wiedniu t. r. ^).

O. Perkowski Józef, z Ostrowna na Riarejrusi, ur. 1781 r.,

w 18 roku ycia wstpi do nowicyatu w Poocku, profesy zo-

') Brown 223. — . Sommervogel IV, 11G2.

2) Sommervogel IV, 712. — Brown 203, 452.



1149

y w Petersburgu 1814 r., gdzie by kaznodziej polskim i pre-

fektem szkó, wydalony 1815 r., spenia te urzdy w Poocku, a
do powtórnego wygnania 1820 r. W Galicyi by znów lat 13 ka-

znodziej i misyonarzem, profesorem prawa kanonicznego lat 8, vice-

rektorem w Tycu, superiorem i kaznodziej przez lat 12 we Lwowie,

spowiednikiem w domu remskim i u PP. Benedyktynek w Stanit-

kach, gdzie te zamkn pobony ywot 20 wrzenia 1857 r. Wyda:

Katechizm misyjny, oraz Modlitwy i Pieni misyjne, w Tarnowie 1834.

—

Katechizm dla maych dziatek i sug we Lwowie 1837 i 1846 r. — ywot w.
Filomeny Panny i Mczenniczki. Lwów 1837 r. — wiczenia si w naboe-
stwie do Najw. Serca Lwów 1838 r. — Z francuskiego przeoy Naboestwo
dziesiciodniowe do w. Józefa. Lwów 1844 r. — i Naboestwo dziesicio-

dniowe Najw. Serca Pana Jezusa. Lwów 1844 i 1845 r. — Wyda jeszcze Dzie-

siciodniowe naboestwo ku czci w. Franciszka Ksawera S. J. Lwów 1846.

—

Marya ucieczka nasza, dwie nowenny na cze Niepokalanego Poczcia N. M. P.

Lwów 1844 r. >).

O. Pierling Jakób, z bawarskiej rodziny, przyszed na wiat

w Petersburgu 1784 r. Lat 19 majc, wstpi do nowicyatu w Dy-

neburgu, a ukoczywszy nauki w Poocku, by lat 11 kaznodziej

polskim w Witebsku, regensem konwiktu w Poocku, skd go wy-

gna ukaz carski 1820 r. W Galicyi widzielimy go jako prefekta

nauk, rektora w Tarnopolu, nastpnie prowincyaa galicyjskiego

i austryackiego a do 1850 r., w którym po mierci 0. Landesa

powoany zosta na asystenta Niemiec, przy boku dwóch jenera-

ów Roothaana i Beckxa. Umar w Rzymie 1870 roku. Wyda
w wierszach:

Yerus Jesu Socius. Yiennae a. 1838, to samo po niemiecku — Trutz-Na-

chtigall, oder geistliches poetisches Lustwandlein. Innsbruck 1845').

O. Roothaan Jan Filip, Amsterdamczyk ur. 1785 r., wy-

chowany przez ex-Jezuit Adama Beckersa, wstpi do Jezuitów

biaoruskich 1804 r., uczy w szkoach niszych, potem na akade-

mii poockiej wykada grek i hebraik. Po wygnaniu z Rosyi

1820 r., znów by profesorem retoryki w Brieg w Szwajcaryi, mi-

syonarzem, sekretarzem prowincyaa, rektorem w Turynie, prowin-

*) Sommervogel VI, 542 przytacza 11 jego dzieek religijnych.

*) Brown 314. — Sommervogel
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cyaem rzymskim, wreszcie od 1829 r. jeneraem zakonu, którym
rzdzi mdrze do mierci 8 maja 1853 r. Wyda po acinie:

wiczenia duchowne w. Ignacego, z hiszpaskiego dosownie przeoone,
z przedmow w formie hstu do ksiy i braci zakonu. Rzym 1835 r., które wie-

lekrotnie pod tyt. M modlitwy, a take w przekadzie francuskim i flamandz-
kim ukazao si. — O sposobie rozmylania, po acinie w Rzymie 1847 roku
i wielokrotnie póniej, a take w przekadzie w wszystkich jzykach zachodnich.

Pojedynczo i zbiorowo, po acinie i w przekadach, wyszy jego Lr>ty okólne
do ksiy i braci T. J. w latach 1830—1851. Jest ich 9, a nadto 16 hstów do
rónych osób, midzy nimi deklaracya jeneraa, jako zakon niema adnej wspól-

noci w sporach pana Cretineau-Joly z ks. Theinerem (o elekcy Klemensa XIV).

On te wyda 1830 r.: Ratio studiorum do naszych czasów zastosowana').

O. Buczyski Wincenty, Biaorusin, ur. 1789 r. Nowicyat
odby w Poocku 1805—1807 r., gdzie te stopnie magistra filozo-

fii i doktora teologii otrzyma. Wykada humaniora i filozofi w Po-
ocku, filozofi przez lat 21 w Tarnopolu, Lincu i Namur, teologi

przez lat 8 w Innsbruku i Lowanium, gdzie te ywota swego do-

kona 1853 r. Znamy go jako zaoyciela i wspópracownika Mie-
sicsnika poockiego, znamy jego polemik z profesorem Styczyskim
o »Potaw« ks. Munickiego i drug z Tygodnikiem wileskim
o susznoci wyroku przeciw Templaryuszom (patrz str. 328). Wa-
ciwym jego dziaem bya filozofia, ale wyda kilka dzieek po-

bonych:

wiczenie si w naboestwie do Najw. Jezusowego Serca. Lwów 1838.—
Miesic Maj powicony ku czci N. P. Maryi (przeoy z oryginau niemieckiego

O. Beckxa). Lwów 1839, Jaso 1858, Kraków nakadem Apostolstwa modlitwy

1880, 1881, 1889, 1893, 1896. — Nauki tyczce si prawd wiary i powinnoci
chrzecijaskich. Lwów 1842 r., przekad z francuskiego ks. biskupa de TouP).

O. Hawryowicz Piotr, rodem z Pierohowa na Biaejrusi.

Majc lat 16, wstpi do nowicyatu w Dyneburgu 1807 r., profe-

sy zoy w Tarnopolu 1825 r. Wykada retoryk lat 4 w Rosyi,

filozofi w Szwajcaryi i Galicyi, kaznodziej by lat 6, misyona-
rzem 7. Umar w Starejwsi 1854 r. Znakomity znawca filologii,

zwaszcza greckiej, o jej potrzebie dla ludzi napisa rozpraw
w Miesiczniku pohckim 1818 r.

*) Sommervogel VII, 117—126. — Brown 342.

2) Brown 139.
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Przetumaczy w. Jana Chryzostoma: O kapastwie ksig 6, które ogo-

si w » Przyjacielu clirzecijaskiej prawdy* w Przemylu 1837—1838 r. — Tu-

dzie w rkopisie o Duszacti czycowyci.

O. Zaleski Jozafat, ur. 1785 r. w Czeczersku na Biaejrusi.

Wstpi do zakonu 1804 r., doktoryzowa si w akademii poockiej

z teologii i prawa kanonicznego, m wielkiej nauki i obszernej

erudycyi. Widzielimy go profesorem szkó w Petersburgu, litera-

tury rosyjskiej w Poocku, i znów profesorem w gimnazyum tar-

nopolskiem, prefektem szkó w Sczu, profesorem historyi kociel-

nej w kolegium sdeckim, a przytem kaznodziej polskim w tych

miastach. Po rozproszeniu by teologiem nadwornym arcyb. lwów.

Baranieckiego do jego mierci 1855 roku. Ostatnie lata zamieszka

w Tarnopolu, a e zaniemóg na oczy, trzyma lektora, którego

wyuczy czyta w niemieckim, francuskim i woskim jzyku, i na

tej lekturze dzienników i dziel przerónych trawi codziennie 5— 6

godzin. W latach 1864—1867, gdy byem profesorem literatury i hi-

storyi polskiej w konwikcie tarnopolskim, odwiedzaem go prawie

codziennie i korzystaem wiele z jego mdrej, oywionej rozmowy.

On mnie zachci do napisania pierwszej mej ksiki »Czy Jezuici

zgubili Polsk « i nauczy ceni i kocha biaoruskich Jezuitów.

Umar 23 stycznia 1868 r.

Oprócz Rozprawy o potrzebie umiejtnoci prawa rzymskiego dla prawo-

dawców, umieszczone] w »Miesiczniku poockim« 1818 r. — i drugiej, Sowo
o wirowaniu stolików. Lwów 1853 r. — i wierszy rosyjskich w rónych czaso-

pismach, wyda: Naboestwo 9-dniowe do Niepokalanego Serca Matki Boskiej.

Tarnopol 1860 i 1869 r. »).

O. Arciszewski Bazyli, Biaorusin, ur. 1795 r. w zamonym
domu w Niszkowcach. Zosta Jezuit 1811 r. w Mcisawiu, gdzie

po skoczonej filozofii uczy poetyki i jzyka francuzkiego, gdy go

zasta ukaz 1820 r. Schroni si do Ferrary, wnet jednak wysany

do Francyi na studya teologiczne. Francuzi go nazywali Pere Du-

cerceau, by potem profesorem filozofii a do rewolucyi lipcowej.

W maju 1831 r. przyby do Starejwsi na profesora retoryki, 1842 r.

przeniesiony do Tarnopola, gdzie 3 lata naucza religii. W r. 1845

powoany do Lwowa na profesora jzyka francuskiego w konwikcie

») Brown 443.
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i kaznodziej polskiego w kociele w. Piotra. Podczas rozprosze-

nia 1848 r., by przez lat 5 nadwornym kapelanem u pastwa Vi-

vien w Wysocku pod Brodami, 3 lata spowiednikiem PP. Benedy-

ktynek w Stanitkach i tu rozpocz pisa po polsku history po-

wszechn, gdy go mier zaskoczya 1856 r. Wyda:

Prawida gramatyki francuzkie] w 7 lekcyach. Lwów 1849 r. — Wykad
iistoryczny i moralny wit, obrzdów i zwyczajów Kocioa katolickiego.

Lwów 1852 r. *).

O. Siedmiogrodzki Józef, ur. 1796 r. w Chooblinie w po-

wiecie mcisawskim. Wstpiwszy do nowicyatu w Puszy, uczy

jzyka rosyjskiego w konwikcie w Uwadzie, gdy ukaz 1820 roku

skaza go na wygnanie. Przez lat 20 pracowa we Francyi

i Woszech. Roku 1840 widzimy go prefektem przy konwikcie

w Tarnopolu, 1843 r. spowiednikiem w konwikcie lwowskim, a
do rozproszenia 1848 r. Zamieszka potem w Starejwsi jako supe-

rior, vice-magister nowicyuszów, wreszcie 1867 r. naznaczony na

spowiednika nadzwyczajnego PP. Benedyktynek w Stanitkach, tam

dokona zbonego ywota 1878 r. W Rzymie przebywajc, wyda
po wosku:

yczliwe rady dla modziey 1837 r. ^).

O. Peterek Jdrzej, Szlzak, ur. w Kocurowicach 1807 r.,

od 1829 r. nowicyusz w Starejwsi. Zostawszy ksidzem, pracowa

jako kaznodzieja, kapelan winiów, misyonarz; rektorem by w Sta-

rejwsi, ministrem we Lwowie, wkocu superiorem w Nowym S-
czu i tu umar 24 kwietnia 1876 r. Wyda:

Miesic Maj. Piekary 1845 r. — Pocztek, cel, obowizki, odpusty bra-

ctwa Niepokalanego Serca Maryi dla nawrócenia grzeszników, (bez miejsca

i roku druku).

O. Antoniewicz Karol, Ormianin, z obywatela, pana na

Skwarzawie, po stracie 5 dzieci i ony. Jezuita w Starejwsi 1839 r.,

misyonarz zawoany w GaUcyi, na Szlsku i w Ksistwie pozna-

skiem, gdzie majc lat 45 umar, ofiara powicenia cholerycznym

1) Brown 105.

2) Tame 367.
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14 listopada 1852 r. Talent poetycki, ale bogactwo wyobrani, eru-

dycy, jak znajomo filozofii nowoczesnej, prawa, literatury nie-

mieckiej, francuzkiej i angielskiej daje, tkliwo zacnego, cierpie-

niem uszlachetnionego serca, przeniós na ambon i do pism reli-

gijnych. Bez planu i dugiego namysu, pod wraeniem chwili czy

natchnieniem wewntrznem, mówi lub przelewa na papier to, co

chcia, aby suchacz albo czytelnik odrazu poj, przyswoi atwo
i sta si lepszym, witszym, bo bliszym Boga. Kazaniom jego

brakuje czsto loicznego rozkadu, obrobienia retorycznego, mimo
to suchano ich i czyta si je akomie, a z poytkiem, bo tchny
mioci i prawd, z wiary, ale i z ycia wzitej. To nie rozumo-

wania zimne, które prdzej znudz jak przekonaj, ale prawdy po-

tne sw si, natchnionem sowem jak piorun rzucone, roztrza-

ska musz hch lepiank niewiary i grzechu ^).

Biograf jego, O. Badeni, zebra jego kazania czci ju dru-

kowane, czci w rkopisie i wyda w 2 tomach w Krakowie

1891 r. Rozchwytano je w lot, potrzeba byo ju 1893 r. wyda
je po raz drugi, pomnoone o 50 kaza, i dlatego w 4 tomach:

misyjne, o Najw. Maryi Pannie, witeczne, przygodne. Ale i to

wydanie w kilku latach wyczerpane. Zrobiono trzecie ju po mierci

wydawcy, znacznie powikszone, w 4 tomach w Krakowie 1906 r.,

zawsze pod tym samym tytuem: Kazania ks. Antoniewicza.

Oprócz tych wydano w Warszawie 1905 r. osobno Kazania o Matce Bo-

skiej, oraz Nauki Majowo. — Jego Czytania witeczne dla ludu, wyszy pierw-

szy raz w Krakowie 1850 r. doczekay si 8 wyda. Przetumaczone na ruskie

przez O. lliedla, dwóch wyda w Krakowie 1882 i 1892 r., trzecie w ókwi
w drukarni bazyliaskiej. — Podobnie jego pisemka ulotne pobone, wydawane

byy po kilka i kilkanacie razy, jak: Dziesi krótkich uwag na pociech cier-

picych. — Wspomnienia misyjne z r. 184G. Pozna 1855 r. — l^amitka misyi

1847 r. Lwów 1847 r. (te wydawano dotd 12 razy). — Odezwa do matek o po-

moc dla biednych dziatek, kwiecie 1847 r. Pozna. — Naboestwo do 7 bo-

*) »Ktoby szuka tu oratorskich dziaów i podziaów, dugo i mozolnie

obmylanych elektów, ten omyliby si i z niechci Ivazania na bok odoy.
Nauka Chrystusowa z wielk cisoci, ale w caej ewangelicznej prostocie py-

nie tu z serca mioci Bo rozpalonego i serca zapala; porównania proste,

nieraz z ycia codziennego wzite, nauk t wyjaniaj; napomnienia gorce

w serce gboko wchodz i to ku niebu oko podnosz, to zbawienn bojani

pier przenikaj*. (Przedmowa O. Badeniego do 2-go wydania kaza O. Anto-

niewicza).
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leci Matki Bolesnej. Lwów 1848 i 1849 r. — Wspomnienia misyjne z r. 1846.

Pozna 1849 r. — Misya czyli przysposobienie do misyi, jej dziaania i skutki.

Piekary 1849 r. — Ojcze nasz, upominek misyjny dla matek i dziatek. Lwów
1847 r. — Jeden dzie w Piekarach. Lwów 1849 r. — Niech bdzie pochwa-

lony Jezus Chrystus, szczere yczenia dla ludu wiejskiego, przy zbliajcym si

nowym roku 1849. Bochnia. — Droga krzyowa. Lwów 1849 r. — To samo po

niemiecku przez ks. Atanazego Kleinwachtera, Kreuzweg-Andacht, w Lipsku

1860 r. i Wrocawiu 1879 r. — w. Izydor Oracz, podarunek dla szkóek ludu

naszego. Leszno 1849 r. — Ochronka. Piekary 1849 r. Pisa j w cichym domku
na kolonii graeffenberskiej 18 lipca. — Pielgrzymka do cudownego obrazu Naj-

witszej Boga Rodzicy, Maria Hilf w Zuckmantel. Lwów 1849 r. — Odezwa

do Polaków bdcych w Freiwaldzie i Graeffenbergu (w celu wystawienia ka-

pKcy M. B. Czstochowskiej). Pozna 1849 r. — U stóp krzya 12 krótkich uwag.

Lwów 1849 r. — Ave Crux, witaj krzyu. Lwów. — Co to jest krzy? Lwów.

—

Spowied katolika wobec filozofii przeciw akatolikom. Lwów 1849 r. — Wianek

krzyowy. Lwów, 1849 r. — Wspomnienie o w. Kunegundzie. Gniezno 1849.

—

Sposób modlenia si nawiedzajc Najw. Sakrament. Lwów 1849 r. — Groby

witych polskich. Piekary 1849 r., wydane kilkakrotnie, ostatni raz w Krako-

wie 1906 r. pod zmienionym tytuem; O witych polskich wizanka. — Arcy-

bractwo Najw. Niepok. Serca Maryi. Lwów 1849 r. — Wiadomoci o Szkape-

rzu Mki Paskiej i Najw. Serca Jezusa i Maryi 1849 r. — O zakonach, mowa
na uroczysto WW. witych zakonu benedyktyskiego, miana w Stanitkach

1849 r. — Wieczorna pogadanka. Lwów 1850 r. — Listy z zakonu (49 hstów).

Pozna 1849 r. — Poselstwo duchowne ku ludziom (92 hstów). Pozna 1850 r.

Listy w duchu boym (41 listów). Kraków 1850 r. — Te trzy spore ksiki za-

wieraj 180 hstów ks. Antoniewicza do rónych osób, które bez jego woli i wie-

dzy, owszem z przykroci jego zebrane i wydane zostay. — Poselstwo Anioka

w niebie do matki na ziemi, 62 hstów do ksinej Jadwigi Sapieynej, po stra-

cie synka Wadysawa 1850 r., wyda kilka, ostatnie <.w Krakowie 1901 r., prze-

tómaczone na jzyk francuzki przez O. Aleksandra Viviera. Jest to w swoim

rodzaju arcydzieo, które móg napisa tylko ksidz i dawniej sam ojciec ro-

dziny, któr pochowa ca. — W Dzwonku lwowskim 1850 r. wydrukowano
opis przybycia jego do nowicyatu w Starejwsi i pobytu tame, p. t. Wspomnie-

nia zakonne. — Litania o w. Stanisawie Kostce. Lwów 1850 r. — Pamitka
jubileuszu r. 1851. Kraków 1851 r. — Pamitka misyi górnoszlskiej odbytej

1851 r. Piekary 1851 r., wyda j po niemiecku ks. Schwarzmann w Wroca-
wiu 1852 r. — Zabawy witeczne dla ludu. Lwów 1851 r. — Groby witych
polskich w Tygodniku kat(;lickim p. t. Listy z Krakowa, i w przedruku. Piekary

1851 r. — Naboestwo do konajcego Serca Jezusowego za konajcych. Pie-

kary 1851 r. — Krzy misyjny, pamitka z r. 1851 dla ludu górnoszlskiego.

Piekary niemieckie. — Pod krzyem, pamitka misyi odbytej 1852 r. w Opolu.—
Przez krzy do nieba, przypomnienie misyi w W. Ksistwie poznaskiem odby-

tej. Leszno 1852 r. — To samo po niemiecku przez ks. Speila w Wrocawiu
1866 r. — Kwiateczki misyjne ludowi wielkopolskiemu, na pamitk misyi od-

bytej w r. 1852. Leszno 1852 r. — Wszystkie wielokrotnie w róny cli miej-
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'scach wydawane, równie jak jego Listy do redaktora Przegldu poznaskiego

o misyach 1852 r. i Wyjtki z listów pisanych 1852 r., które tene miesicznik

umieci. — Kazanie na aobnem naboestwie za dusz . p. Stefanii z Ma-

achowskicli Platerowej (ony Cezarego z Góry pod remem), odbytem w re-

mie 23 sierpnia 1852 r.

Po jego mierci wydano z rkopisów: Legendy: w. Jan Kanty i Jacek

w kalendarzu rodzin kat. w Krakowie 1853—1851- r. —Wspomnienie o w. Ku-

negundzie. — Modlitwy do w. Kunegundy, — O mioci rodziców, wspomnie-

nie 7 maja, w Pokosiu liter. r. 1853. Pozna. — Nauki i rady dla wszystkich,

(wycig z pamitki jubileuszu 1851 r.), Kraków 1869 r. — Ksika do naboe-
stwa O. Karola Antoniewicza, zebrana z pism autora przez ks. Polkowskiego.

Kraków 1880 i 1883 r. — Osobno z tej ksiki: Naboestwo majowe z rko-

pisów O. K. Antoniewicza. Kraków 1883—1887 r. — Pod tytuem: Z pism O.

Karola Antoniewicza wydano ponownie w 3 broszurach kilkanacie pism jego

wierszem i proz, w Krakowie 1883—1884 r. ').

Ta mnogo wyda nauk, kaza i pism jego, czego dowodzi?

Oto, e trafiay wybornie do poj i uczu i potrzeb, do psycho-

logii serca ludzkiego. Sucha go z ambony mówicego przewanie

lud polski, ale z tem samem zajciem i poytkiem suchaa szla-

chta wielkopolska, intehgencya lwowska, krakowska, poznaska. To

te wdziczna szlachta postawia mu pomnik w kociele oberskim,

ksia i lud w kociele w Górce duchownej 1886 roku, jemu i ks.

Janowi Komianowi, » którzy z gorcem sowem apostolskiem dziel-

nic nasz obiegli, lud w wierze w. utwierdzajc «. Pisemka jego,

nawet te, co dla ludu przeznaczone, jak » Czytania witeczne*,

z przyjemnoci i korzyci odczyta wyksztacony i podziwia musi

barwno ludowego stylu bez gminnoci. A styl ten, podobnie jak

Skargi, wyda si tak prosty, e mniemasz, i tyby tak napisa:

spróbuj, a nie dokaesz. Nic w tych kazaniach i pismach wyma-

nierowanego, wystudyowanego, i myU i sowa i zwroty mowy
same z siebie pyn, z natchnionej duszy mówcy, w dusz su-

chacza si przelewaj i dlatego s zrozumiane, a dodajmy i uko-

chane.

O. Iwon Czeowski, z Koodziejówki w wschodniej Gali-

eyi. Ukoczywszy gimnazyum w Tarnopolu, 18-letni modzieniec

wstpi do nowicyatu w Starejwsi 1832 r., profesy zoy 1852 r.

we Lwowie. Uczy w niszych szkoach lat 4, wykada filozofi

*) Sommervogel I, 429—540, wylicza 98 pism ks. Antoniewicza.
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i teologi lat 6, by kaznodziej i misyonarzem; w latach 1857

do 1860 profesorem retoryki i znów kaznodziej i spowiednikiem

a do mierci w Krakowie 12 sierpnia 1889 r. Serdeczny przyja-

ciel i towarzysz O. Antoniewicza, zwaszcza w latach od 1849

do 1851, rozumia go lepiej i kocha wicej od innych, bo i on

mia poetyck wen, tylko prawidami klasycyzmu miarkowan,

i on by wyksztaconym i w^ymownym kaznodziej, chocia wedug
metody klasycznej; kade jego kazanie musiao mie wstp, zao-

enie, podzia i podpodziay, dowody z Pisma w., soborów, Ojców

witych i z rozumu, wkocu streszczenie rzeczy powiedzianych

i domówienie. Wic obydwaj pomagali sobie w wydawaniu pieni

i pisemek pobonych, które istotnie przyczyniy si wiele do wskrze-

szenia upionej pobonoci w szerszych koach. Z pod jego pióra

wyszy:

Miesic Maj. Piekary 1849 r. — Ksieczka jubileuszowa na rok 1851.

Tame. — Z polecenia bisk. wroc Dieppenbrocka, który zaoy pierwsze w Niem-

czech bractwo wstrzemiliwoci od alkoholu, uoy i wyda: Handbuch der von

seiner HeiHgkeit Pius IX errichteten Massigkeits-Bruderschaft unter dem Schutz

des Festgeheimnisses Maria Lichtmess. Breslau 1852, str. 8 i 378 — i drugie

bdce streszczeniem tamtego: Handbuch der A.assigkeits-Bruderschaft 1853,

które znów przeoy na polskie: JManuahk dla uytku czonkom bractwa trze-

woci. Piekary 1854, str. 169. — Wyda te szereg ksieczek: Naboestwo

do konajcego Serca Jezusowego za konajcych 1850 r. — Na cze b. An-

drzeja Boboh. Piekary 1854 r.— Na jubileusz 1855 r. we Lwowie.— Ku czci w.
Anioa Stróa 1855 r. — Koroneczka Niepokalanego Poczcia N. M. P. — Le-

kcye i ewangelie na cay rok kocielny. Wrocaw 1850 r, — Litania na cze
b. Andrzeja Boboh 1854 r. — Dowód heroicznej mioci ku duszom w czycu

cierpicym. Kraków 1854 i 1868 r. — Westchnienia do Boskiego Serca Jezuso-

wego i Niep. Serca Maryi 1856 r. — Modlitwa do Matki Boskiej o zwycienie

pokus 1862 r. — Co mówi ludzie o Renanie? Kraków 1864 r. — ywot b.

Jana Berchmansa S. J. Lwów 1866 r. — Pamitka beatyfikacyi 11 Mczenników

japoskich z zakonu w. Ojca Augustyna odbytej w kociele w. Katarzyny

przez XX. Augustynianów od 3—5 lipca 1868 r. w Krakowie. Kraków 1868 r.—

Wianuszek majowy. Lwów 1877 r. — Koronacya cudownego obrazu Najw.

M. P. Matki Miosierdzia w kociele 00. Jezuitów w Starejwsi pod Brzozowem.

Lwów 1877 r. — Nowenny poprzedzajce 5 gównych uroczystoci N. M. P.

(przekad z woskiego). Lwów 1881 r. — Naboestwo do Matki Boskiej Staro-

wiejskiej, poprzedzone history obrazu Matki Miosierdzia i jego koronacyi.

Lwów 1881 r. — Do szóstego wydania: Sto uwag. Jezuity potem biskupa Da-

wida Pilchowskiego, napisa yciorys autora ').

») Sonimervogel II 1766—1770, wylicza 36 pism jego.
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O. Baczyski Teofil, sya greeko-katolickiego ksidza, uro-

dzony 1816 r. w Bogdanówce, w wschodniej Galicy i. Przeszed-

szy na obrzdek aciski, wstpi do Jezuitów 1835 r., niezmordo-

wany kaznodzieja-misyonarz przez lat blizko 40, w Galicy, na

Szlsku, w Ksistwie poznaskiem i Prusach królewskich ^). Praco-

wity ywot zamkn w Chyrowie 13 lipca 1886 r. Cech jego ka-

za improwizowanych raczej, jak obrobionych naleycie, i dlatego

nieco przydugich, niezrównana, pena nieraz humoru i dowcipu

trafno w zastosowaniu prawd moralnych, które tómaczy jasno,

do wad, ale i do duchowych potrzeb ludu, a zna go w^ybornie.

Umia jednak przemawia i do w^arstw wyksztaconych, do osób

zakonnych i do dzieci.

Za ycia nie wyda swych kaza, kilka tylko wydrukowano w Kazaniach

i szkicach ksiy Towarzystwa Jezusowego w tomie II, str. 18, 25, 157, miano-

wicie 2 nauki przed pierwsz komuni dzieci i przemówienie na pogrzebie dzie-

wicy. — W Intencyach take miesicznych 1877, (str. 46, 113, 144), wydruko-

wano z jego rkopisów: Serce Jezusa, morze ask. — On za sam wyda: Ró-

aniec ywy na 4 stany uoony. Pozna 1854— 18b0 r. — Uwagi chrzecija-

skie na kady dzie miesica. Pozna 1857 r., przekad z francuskiego ks. Bou-

hours T. J. — Koronka 12 gwiazd Niep. Pocz. Maryi Panny, uoona przez w.
Józefa Kalasantego. Kraków. — Koronka Najwitszej Maryi Panny z góry

Karmelu. Tame. — Decenna przed uroczystoci w. Ignacego zakonodawcy

Tow. Jez., przekad z aciskiego. Lwów 1867 r. ').

O. Kurowski Antoni, ur. w Przemylu 1814 r., wstpi
do nowicyatu w^ Starejwsi 1831 r., by regensem konwiktu tarno-

polskiego 1844 r., kaznodziej w Sczu, znów regensem i profeso-

rem filozofii w Tarnopolu; tu go zasta dekret banicyjny 1848 r.

Przez 4 lata by kapelanem w Zuziu u Julii Kownackiej, r. 1852

powoany do pracy na misyach szlskich, 1853 roku widzimy go

w acucie, 1855 r. w Starejwsi, 1857 r. w remie kaznodziej

') Dr. Nadmerski (gowski) w ksice »Kaszuhy i Kociewie« (Pozna
1892, str. 124, 196—197) przypisujc zniknicie wielu piewów i zwyczajów lu-

dowych misyom O. Baczyskiego i Jezuitów 1850 r., stwierdza tem samem ich

skuteczno. >Jezuici na misyach prowadzili energiczn i skuteczn walk z pi-

jastwom, ale równoczenie wystpowali przeciw zabawom ludowym, zwaszcza

tacom, zebraniom wieczorny^m zim, nocnym obchodom weselnym itp., chcc
nietylko naóg pijastwa, lecz i okazy do niego wykorzeni €. Dokazali tego,

ale ucierpiaa na tem, zdaniem autora, literatura ludowa.

') Notatki brata Szyperskiego i O. Walla.
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i misyonarzem; 1858 r. wezwano go do konwiktu w Metzu, w Fran-

cy! na profesora polskiego jzyka, dla licznych uczniów z Ksistwa
poznaskiego, Królestwa polskiego i zabranych krajów. Tam on te
umar 186B r. Wyda:

Wzór witobliwoci w. Stanisaw Kostka. Berlin u Behra b. r. — a-
ciski rkopis O. Jana Bieanowskiego (a nie O. Kaspra Drubickiego, jak myl-

nie twierdzi), p. t. Zycie i mier W. O. Wojciecha Mciskiego Tow. Jez. za

wiar z czteru innymi w Japonii 1643 r. dnia 23 marca zamczonego, ogosi
drukiem w Metzu 1858 roku, dodawszy wstp wasny; przy kocu za ksiki
umieci Krótk wiadomo o yciu i mierci O. Marcina Laterny T. J. *).

§ 125. Dalszy cig pisarzy religijnych i kaznodziei od

1870-1905.

O. Houbowicz Józef Wiktor, ur. 1835 r. w ziemi s-
deckiej, w Ronowie, uczszcza do gimnazyum w Nowym Sczu
i tu poznawszy Jezuitów, wystpi jeden z pierwszych po rozpro-

szeniu 1848 r., do nowicyatu w Starejwsi 1854 r., studya retoryki

odby w Baumgartenbergu pod Lincem, filozofii w Preszburgu, teo-

logii w Lawalu, profesy zoy w Tarnopolu 1872 r., gdzie w kon-

wikcie szlacheckim przez lat 12 by profesorem i prefektem nauk.

W r. 1871 kapelanem by jeców francuzkich w obozie pod Lams-

dorf, w powiecie falkenberskim, na Szlsku pruskim, kaznodziej

okolicznociowym, od 1883 r. redaktorem Misyi katolickich w Kra-

kowie, niedugo niestety, bo 5 marca 1887 r. odda ducha Bogu.

Wyda:

Naboestwo do w. Stanisawa Kostki. Lwów 1868 r. — Mow fran-

cuzk przy powiceniu cmentarza w obozie Lamsdorf do jeców francuzkich.

Falkenberg 1871 r. — .\owenna do w. Stan Kostki. Lwów 1876 i 1882 r. —
Nowenna do w. Józefa. Lwów 1877 r. i Kraków 1888 r. — Upominek dla mo-
dziey chrzecijaskiej, modlitewnik z stosownemi naukami i uwagami. Lwów
1876, 1880 r. i Kraków 1881 i 1882 r.; wydanie 5-te osobne dla modzie-
ców, osobne dla panienek. Kraków 1886 r. — ywot w. Franciszka Ksawe-

rego, apostoa Indyi i Japonii wedug ks. Dominika Bouhours. Kraków 1877 r.

—

Ustawy, Nowe odpusty Towarzystwa rozkrzewiania wiary, pod wezwaniem w.
Fianciszka Ksawerego. Kraków b. r. — Wyda take w Krakowie 1885 r. Wy-
prawy misyjne do krajów Zambezy. — Bugarya, jej przeszo dziejowa i jej

•) Brown 164.
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obecne narodowe i religijne odrodzenie. Tame 1885 r. — Dziaalno misyjna

zakonów w. Franciszka serafickiego. — Historya przeniesienia domku loreta-

skiego, z francuzkiego O. Yuillaume. — Dzieje chrzecijastwa w Japonii.

Tame 1887 r. »).

O. Micha Mycielski, Wielkopolanin, ur. 1826 r. Uko-
czywszy prawa na uniwersytecie berliskim, wstpi do suby rz-

dowej w rejencyi poznaskiej. Wnet jednak porzuci j i uda si

do nowicyatu w Bauingartenbergu 1856 r., nauki filozoficzne odby

w Preszburgu, teologiczne w Rzymie, rektorem by w remie, Sta-

rejwsi i Tarnopolu, sekretarzem prowincyaa, prowincyaem na dwa

zawody, instruktorem 3-ej probacyi. Mieszkajc w Krakowie przez

szereg lat, by przewodnikiem krajowym apostolstwa Serca Jezuso-

wego i dyrektorem wydawnictw Tow. Jez., które zasila take swemi

pismami. Wyda w Krakowie:

Zbiorek modlitw dla czonków Apostolstwa Serca Jez. 1876 r.; w cigu

22 lat egzemplarz dla mczyzn 16 razy, dla kobiet 6 razy wydany. — Trzy

nowenny do Najmodszego Serca Jez, 1876 r., wyda 10. — Wspólne modlitwy

czonków Apost. Serca Jez. 1876, wyda 7. — Droga krzyowa 1877, wyda 13.—

O Mszy w. i do Mszy w. Uwagi i modlitwy 1883, 1885, 1892 r. — Nowenna

do Niep. Serca Maryi. — Czytania o 5 przykazaniach kocielnych 1889 roku.

—

Uwagi przydatne do dobrego odprawienia generalnej spowiedzi 1898 i 1903 r.

Bezimiennie wyda: Jubileusz Serca Jez. 1875 r. — Odpusty, które jego

witobliwo Pius IX na koronki, róace, krzye, statuetki, medaliki nadaje

1875 r. — O czci obrazów Najsod. Serca Jez. — Szkaplerzyk Najsod. Serca

Jez. 1878 r. — Litania o Najsod. Sercu Jez. 1884 r. — O rachunku sumienia

wieczornym. — Dwie koronki na cze Matki Najw. — Zota koronka Najs.

Serca Jez. 1878 r. — Pamitka jubileuszu 1879 r. — Obietnice Najsod. Serca

Jez. wedug wiadectwa b. Magorzaty 1880 r. — Modlitwy ku czci Najs. Serca

Jez. 1882 roku. — Uwagi o dwóch szkaplerzach Matki Boskiej Karmelitaskiej

i Niep. Poczcia. — Rozrzdzenia w. Stolicy uatwiajce uzyskanie wierwie-

kowego jubileuszu katolikom w pastwie rosyjskiem 1876 r. — Modlitwy odpu-

stowe 1879 r. — Krótka nauka o Apostolstwie Modlitwy czyli Najs. Serca Jez.

1887 r. — Rozwaanie na pocztek kadego miesica b. r. Drugie i trzecie wy-

danie w Starejwsi 1890 roku. — To samo dla zakonnic i dla PP. Urszulanek

t. f. tame *).

O. Antoni Langer, urodzony w Nissie na Szlsku pruskim

8 wrzenia 1833 r., wstpi do nowicyatu w Starejwsi 1852 roku,

>) Sommervogcl III, 442—403.

*) Z notatek brata Szyperskiego i O. Walla.

JEZUICI W POiSOE. V. Y4



1160

retoryki uczy si w Baumgartenbergu, filozofii i teologii pod sa-

wnym O. Franzelinem w Rzymie, od 1866 r. profesorem by filo-

zofii w Starejwsi, od 1867 r. teologii w Krakowie, a przytem vice-

rektorem i rektorem tame a do 1893 r., superiorem w Zuckman-

tlu i Opawie, prowincyaem do 1901 r Umar w Krakowie 1902 r.

Lubo z pochodzenia Niemiec, wyuczy si tak dobrze po polsku,

e 1874 r. mówi polskie adwentowe kazania w kociele Jezuitów

na Wesoej i inne. W kazaniach i szkicach ksiy Tow. Jez. wy-

drukowano kaza jego 20; s one ozdob tego wydawnictwa, bo

gruntowne treci, jasne rozkadem, barwne stylem. Nic dziwnego,

jako profesor z katedry przez lat z gór 20, wykada teologi

z fantazy i werw, pikn acin na wzór swego mistrza O. Fran-

zelina. Cz tych wykadów ogoszono drukiem jako podrcznik

dla suchaczów teologii p. t:

Brevis synopsis tractatuum de Revelatione et Locis theologicis. Craco-

viae 1893.

O. Jackowski Nostitz Henryk, z Jabowa w Prusach

królewskich, z proboszcza bytowskiego na Pomorzu, Jezuita, znany

nam dobrze z poprzednich rozdziaów. Wnet po nowicyacie 1865 r.,

posany do remu jako misyonarz, zaj si literatur religijn »dla

podniesienia ducha pobonoci « i wyda na nowo w Peplinie kilka

dawnych z XVI i XVII wieku, ale wielce poytecznych dzie, jak:

Prawdy wieczne O. Karola Rossignoli z woskiego 1870 roku; wyda 3,

czwarte po rusku w ókwi u Bazylianów 1897 r. — Nauka o dobrej spowie-

dzi ks. Pawa Segneri, z woskiego 1870 r.; drukowana poprzednio w Poocku

1796 i 1819 r. p. t.: Penitent nauczony dobre] spowiedzi. — Dalsze wydania

w Krakowie pod tyt.: O Sakramencie pokuty 1884—1892 r. — Namowa Ducha

w. przez ks. Jana Morawskiego T. J. 3 czci 1870 r. — Haria duchowna, (mo-

dlitewnik) przez O. Marcina Latern 1871 r. — O siedmiu sowach Pana Jezusa

na krzyu, przez W. O. Roberta Bellarmina, spolszczone przez O. Piotra Fabry-

cego. Peplin 1871 r., Kraków 1889 r. — Nauka o przygotowaniu si do wito-

bliwej mierci, przez O. Drubickiego 1871 r. — Nauka o czstem uywaniu

Najw. Sakramentu O. Stan. Solskiego T. J. 1871 r. — Uwagi i przysugi na

gówniejsze wita Najw. Maryi Panny, przez ks. Jana Korsaka (wydana pierw-

szy raz w Wilnie 1759 r.), 1872 r. - Skarbnica ludzi pobonycli, przez O. Szy-

mona Wysockiego T. J. 1872 r. — O wyborze stanu przez Ó. Ant. wirczy-

skiego (t 1728 r.), 1872 r. i w Krakowie 1892 r. — Tomasza a Kempis, O na-

ladowaniu Chrystusa Pana, wedug tumaczenia z r. 1608, O. Jana Wielewic-

kiego. Kraków 1898 r. — Rozmylania na wszystkie dni caego roku, ks. Stan.
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Solskiego i na niektóre wita O. Tomasza Modzianowskiego. Kraków 1902 r.

—

Krótka nauka o rozmylaniu ks. Stan. Solskiego, Przedruki te w tysicach i ty-

sicach egzemplarzy czytano przewanie w Ksistwie poznaskiem, Prusach

królewskich i Szlsku, mniej w Gahcyi, z niezmieinym poytkiem duchownym,

podobnie jak wasne dzieko O. Jackowskiego: Rozwa to dobrze! Myli zba-

wienne dla dobrych i zych (wedug francuzkiego O. Pawa de Barry), Pephn

1871 r., wyda 12, cztery ruskie w ókwi u Bazylianów,

Zostawszy prowincyaem zaj si ywo sprawami: rusk, socyaln i lu-

dow, o ile w zakres wiary wchodziy, a raczej z jej szkod si rozwijay,

W sprawie ruskiej napisa: Kilku uwag do kapanów dobrej woli. Kraków

1883 r, — Bazylianie i reforma dobromilska. Kraków 1884 r. — Do wiernych

Unitów chemskiej i innych dyecezyi w pastwie rosyjskiem 1885 roku, wyda-

nia 3, — O socyalimie uwagi dla socyalistów i katolików. Kraków 1892 r. —
Rekolekcye dla Dzieci Maryi w Potulicach 1891 r, (wydane bez wiedzy autora

wedug stenogramu), — O spowiedzi i Przenajw. Sakramencie Otarza, pamitka
misyi i rekolekcyi. Kraków 1898 r, — O poznawaniu Najs. Serca Jez. (napi-

sane w wizieniu siedleckiem 1878 roku). Kraków 1898 r.; to samo po rusku

w ókwi u BazyHanów 1899 r. — Ewangelie niedzielne i witeczne z obja-

nieniami. Kraków 1898—1902 r, — Exercitia spirituaha w. Ignacego, jako r-
kopis wydane po polsku 1898 r. — O chlebie i niebie (Gosów kat. nr, 1). Kra-

ków 1900 r. — Encyklika Ojca w. T^eona XIII o demokracyi chrzecijaskiej

z objanieniami. — O misyach i rekolekcyach ludowych w »Bonus Pastor«

1881 r. (str. 93, 102, 110, 121). — O znamionach kraju katohckiego, referat na

drugim wiecu katoUckim we Lwowie, w Ksidze pamitkowej wiecu. ókiew
1898 r. — Z okazyi ruchu ludowego, wizanka uwag pastoralnych, w Gazecie

ko. Lwów 1896 r., str. 417 i dalsze.

Kaznodziej-misyonarzem znakomitym bywa 0. Jackowski

do rektorstwa swego w Starejwsi 1871 r. Kazania jego cechowaa

aktualno; umia zaj suchacza zarówno w majowych naukach

w Starejwsi, jak na wielkich misyach ludowych, kac godzin

i duej, umia przekona, ale i zapali. Przewaa w nim ro-

zum, sia loiki i zapa, mniej wyobrania. Zdaje si, e z wyjtkiem

chyba pierwszych lat nowicyatu, nie wyrabia kaza, ale szkic

tylko przygotowa. Znamy mow jego aobn na pogrzebie Wandy
z Ostrowskich Skrzyskiej i dwa kazania na Wielkanoc i Wniebo-

wstpienie, ogoszone w » Kazaniach i szkicach ksiy Towarzystwa

Jezusowego « (t. II, str. 161, 170) i te wypracowane s wedug
prawide kocielnej wymowy, gboko obmylane i do wyksztaco-

nych suchaczów zastosowane; bierze ochota przypuci, e to byy

wiczenia szkolne*, tak nic nie podobne do kaza, które mówi
w kociele starowiejskim 1864 r., a których suchaem.

74*
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O. Baudiss Klemens, ur. w Husiatynie 1840 r., wstpi do

nowicyalu w Baumgartenbergu 1857 r. Lat kilka by profesorem

przy konwikcie w Tarnopolu i retoryki w Starejwsi, lat 9 praco-

wa przy parafii w acucie, superiorem by 1881—1883 r. w S-
czu, rektorem w Starejwsi do 1886 r., a przytem misyonarzem,

a do 1891 r. Odtd jest spowiednikiem i kaznodziej we Lwowie, Cie-

szynie i Krakowie, przewodniczy rekolekcyom ksiy, zakonnic, in-

teligencyi, a do 1902 r., w którym zakoczy pracowity ywot.

Dopiero w ostatnich latach chwyci za pióro. Wyda:

Wykad modlitwy paskiej » Ojcze nasz« wedug O. Pawa Segneri. Kra-

ków 1896 r. — Nasi obrocy. O czci witych. Kraków 1897 r. — Niedowiarek

w wietle prawdy. Tame t. r. — Nieuczciwa igraszka. Kraków 1898 i 1901 r.—

Kazanie na jubileusz kapaski ks. opata Stanisawa Sotwiskiego. Kraków

1902 r. — W Kazaniach i szkicach ksiy T. J. wydrukowano 3 jego kazania

w tomach I, V i VI i).

O. Zaski Stanisaw, ur. w Krakowie 1843 r. W 15-tym

roku ycia wstpi do nowicyatu w Baumgartenbergu, dokoczy

go w Starejwsi, gdzie te odby studya retoryki i filozofii, sucha

teologii w Krakowie, profesy zoy we Lwowie 1877 roku. Przez

lat 6 wykada w konwikcie tarnopolskim history i literatur pol-

sk, uczy te aciny i religii, kaznodziej by i spowiednikiem przez

lat 36 w Tarnopolu, Lwowie, Krakowie i Sczu, a przytem pisa-

rzem. Dzia jego waciwy historya, zwaszcza zakonu, ale w miar

potrzeb czasu i ludzi, wyda kilka dzieek rehgijnych:

O wiceniu niedzieli i dni witecznych. Lwów 1876, Kraków 1877 r. —
Sposób odprawiania medytacyi, wedug metody w. Ignacego (dla kleryków sem.

ac). Lwów 1877 r. — Czytania majowe, trzy serye, wykad Litanii loretaskiej,

Salve Regina, wit Matki Boskiej. Lwów 1877—1879 r. — Pamitka 500-let-

niego jubileuszu Matki Boskiej Czstochowskiej. Kraków 1880 roku. — ywot
W. X. Piotra Skargi. Kraków 1882 r. — B. Kinga i jej klasztor starosdecki.

Lwów 1882 r.— Pamitka koronacyi Matki Boskiej na Piasku. Kraków 1883 r.—

ywot Czcigodnej Matki Barat, zaoycielki zgromadzenia Sióstr Serca Jezuso-

wego (Sacre-Goeur). Kraków 1885 r. — Siostry Serca Jez. na ziemi polskiej.

Tame. — O sodalisach Maryi. Kraków 1886 r. — KonFerencye i nauki reko-

lekcyjne dla klas wyksztaceszych. Kraków 1887 r., trzy wydania. — Rozbiór

dekalogu (przedruk 4 konierencyi). Pozna 1888 i., wyda 5. — Triduum (re-

kolekcye) dla kapanów. Kraków 1895 r.

»; Nasze wiadomoci t. I, 142. Kraków 1904 (druk. jako rkopis).
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Kaza mówi wiele, zwaszcza we Lwowie, przez pierwsze

6 lat spisywa je pilnie, posugujc si niemal wycznie kazaniami

i ywotami witych ks. Skargi. Dotd 4 tylko kazania i 3 mowy
aobne ogoszono w » Kazaniach i szkicach ksiy T. J.« (tom I,

II, V, Vn i VIII). Osobno wyszy:

Mowa aobna na pogrzebie ucznia konwiktu Józefa Prus Czarneckiego

w Tarnopolu 1880 r. — Mowa aobna na pogrzebie . p. Maurycego hr. Dzie-

duszyckiego w katedrze lwowskie]. Lwów 1877 roku i druga na pogrzebie jego

maonki Natalii hr. Dzieduszyckiej w kociele w. Magdaleny we Lwowie

1900 r. ; i trzecia na egzekwiach w kociele w. Barbary, za spokój duszy bi-

skupa Adama Krasiskiego 14 maja 1891 r. Kraków t. r. — Kazanie na prymi-

cyach ks. Wincentego Pruszyskiego w kociele w. Barbary. Kraków 1904 r.

O. Riedl Kazimierz, ur. w Miejscu pod Krosnem 1841 r.

Jako teolog przemyskiego seminaryum wstpi do nowicyatu w Sta-

rejwsi 1862 r. Po ukoczeniu nauk pracowa lat kilka jako profe-

sor w konwikcie tarnopolskim, jako kaznodzieja i niestrudzony spo-

wiednik przy kociele w. Barbary, gdzie nabawi si piersiowej

choroby. Pomimo to, nie mogc sowem, suy piórem zbawieniu

dusz ludzkich, do ostatniego tchu ycia 1 marca 1898 r. w kole-

gium krakowskiem. By to pisarz wycznie religijny. Oryginalne

jego dzieka wydane w Krakowie:

Nauka wiary i obyczajów, tomów 6. Kraków 1888— 1892 r. — ywot w.
Zyty 1890 r. — Pamitka dla dziewczt sucych po miastach 1893 r. — Oj-

cze odpu im. — O Komunii wynagradzajcej 1895 r. — Czytania o Mce
Paskiej; to samo po rusku 1897 r. — ywot b. Jana Sarkandra 1897 r. —
Pamitka pierwszej komunii w. 1892 r. — Przyjd Królestwo Twoje, ksieczka

do naboestwa dla modziey. Kraków 1888 i 1889 r. — Ksieczka do nabo-

estwa dla dzieci wiejskich 1896 r. — Oto Matka twoja. Czytania o prze-

czystej Dziewicy po polsku i po rusku 1884, 18^7 r. — Czytania o Najw. Sa-

kramencie i przykady z ycia Chrystusa Pana, po polsku i rusku 1890 r. —
Nauki duchowne o niektórych przedmiotach 1893 r. — Wszystko dla Jezusa.

Przekady z innych autorów: O szczliwoci wiecznej witych w niebie

O. Bellarmina 1896 r. — Przepisy dla zelatorów i zelatorek. — Krótka nauka

o Apostolstwie Serca Jez. O. Hattlera. — Pójdcie o dziatki, tego. — Rozwa
toje dobre O. Jackowskiego. — Cztenia wiatocznii O. Antoniewicza. — Breve

beatyfikacyjne W. O. Bernardyna Realino T. J. 1896 r. — O unikaniu grzechów

powszednich O. czyckiego 1896 r. — Najwierniejszy przekad z hiszpaskiego

oryginau dziea Jezuity Allonsa Roderycyusza: O postpowaniu w doskonao-

ci chrzecijaskiej, tomów 6. Kr.ików 1894— 1895 roku, które^io krótko prze<l

mierci dokona.
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A nadto wyda: ywot Pana Jezusa O. Wuchaliusza. — Naboestwo
10-dniowe do w. Ignacego. — ywot Pana Jezusa w Najw. Sakramencie O.

Bourdaloue, przeoony przez O. Devina i Przykady do naladowania O. Hattlera,

przetumaczone przez Mary Kopaczówn.

Jak w pisaniu tak i w kazaniach mia niepoledni atwo,
mówi je czsto, zwaszcza w kociele w. Barbary. Nie uderzay

nadzwyczajnoci, ale byy dobre, bo jasne, praktyczne, nie dugie

i dwicznym gosem powiedziane. W » Kazaniach i szkicach ksiy
T. J.« t. I i VI, wydrukowano ich dwa.

O. Schaff Karol, ur. w^ Trewirze, w Niemczech 1835 r.,

jako wiecki ksidz wstpi do nowicyatu w Starejwsi, i tam nau-

czy si mówi niele po polsku. Dopeniwszy nauk teologicznych

w Sczu i Krakowie, pracowa niezmordowanie jako profesor ma-

tematyki w remie 1869 r., vice-superior i misyonarz w Rudzie

na Szlsku. Wydalony stamtd i z niemieckiego pastwa 1872 r.,

ju nastpnego roku uda si na misy bengalsk w Indyach i przez

lat 13 pracowa w Midnapore, Jhargram, Krishnochondropore (tu

gówna jego stacya), Balasore i Mohurbhuns. Mówi wybornie i pi-

sa po angielsku, hindostasku, bengalsku, santalsku i uriacku.

Wyda:
Modlitewnik indyjski z objanieniami 40 obrazków biblii starego i no-

wego testamentu, z wykadem prawd chrzecijaskich i litanii do WW. wi-
tych w Balasore 1885 i 1886 r. — piewnik kocielny*).

O. Zosel (Cosel) Feliks, ur. 1847 r. w Galicyi, wstpi
do nowicyatu 1862 r., lat kilka uczy w konwikcie tarnopolskim,

po wywiceniu wykada klerykom zakonnym filozofi w Starej-

wsi, teologi moraln w Krakowie, nastpnie pracowa w rónych

domaci, najduej w Tarnopolu, jako spowiednik, kaznodzieja i mi-

syonarz.

Od 1901 r. pisuje wiele do » Gosów katolickich «; osobno wysza w Kra-

kowie na 6 zawodów wyborna rozprawa: O spowiedzi, po polsku i po rusku

w ókwi 1903 r. — Kilka sów od serca powiedzianych nad grobem . p. He-

leny Hubaczkównej 16 grudnia 1884 r. w Krakowie, przedrukowane w »Kazaniacli

ksiy T. 3.-^ w tomie II. — Czyta] i rozwaaj. Kraków 1902 r. — O prawdzi-

woci religii katolickiej. Tame 1906 r. — O Najw. Sakramencie, wydanie dru-

gie. Tame 1903 r. — Objawienie si i cuda w Lourd Najw, Maryi Panny.

'; Notatki brata Szyperskiego i O. Walla.
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Kraków 1904 r, dwa nakady, obszerniejsze i skrócone. — Najwitsza Rodzina,

Kalfndarz dla rodzin chrzecijaskich na r. 1897 — 1904 roku w Winterbergu,

w Czechach pónocnych, nakadem Steinbrennera. — Kalendarz Serca Pana Je-

zusa na rok 1904 i 1905. Tame. — Ukada take polskie wierszyki dla fabry-

kan:a obrazków Pollatha, w Schrobenhausen w Bawaryi. Nie byli mu wdziczni

za lo popieranie zagranicznych wydawnictw polscy ksigarze ^).

O. Morawski Maryan, Wielkopolanin, ur. w Griifenbergu,

na Szlsku 1845 r. Z domu wyniós znakomite tradycye rodzinne

i literackie po ojcu Wojciechu i matce z Grocholskich. Ukoczyw-
szy gimnazyum w konwikcie Jezuitów w Metzu, wstpi do nowi-

cyatu w Starejwsi 1863 r., tam sucha filozofii, teologii za w Kra-

kowie. Profesorem by filozofii dla kleryków zakonu w Starejwsi,

rektorem w Tarnopolu, od 1883 r. zamieszka stale w Krakowie,

jako pisarz, redaktor Przegldu powszechnego, profesor teologii na

uniwersytecie jagielloskim, i tu umar przedwczenie dnia 6 maja

1901 r. Talent bogaty a wielostronny, pikna, artystycznie wyro-

biona dusza, charakter prawy, a ludzki i miy. Mysiem go zwano

w rodzinie i gronie przyjació, a mia ich wielu z sfer wszystkich,

bo ceniono go, ale i kochano bardzo; dziedziczna dystrakcya doda-

waa mu powabu. Sawa uczonego, dobrze zasuona, nie psua

jego delikatnej prostoty, z jak atwy, przystpny by dla wielkich

i maych, a nawet w polemice nie zapomina o niej. By przede-

wszystkiem filozofem-literatem, ale i teologiem dzielnym i ascet

wzniosym a pobonym. Wte zdrowie nie dozwolio mu by ka-

znodziej wielkiego stylu, ale przemawia z ambony w kocioach

krakowskich, chtniej w cieniejszem kole zakonnic, konwiktorów,

inteligencyi, zawsze mdrze i budujco. W » Kazaniach i szkicacli

ksiy T. J.« umieszczono ich 32 i nauk 9. Osobno wydana:

Mowa na obóczynach Natalii z hr. Jezierskich Marcmowej Popielowej,

w kaplicy Karmelitanek bosych na .obzowie. Kraków 1899 r.

Pierwsz jego drukowan prac by list otwarty do ksicia Broglie, a wa-
ciwie do parlamentu wersalskiego 1870 r. w sprawie jeców Irancuzkich w Po-

znaniu. — Krótka nauka o rozmylaniu i rachunku sumienia. Kraków 1879 r.,

wyda 5. — Novem olficia erga Saiictissimum Cor Jesu (9 przysug do Najw.
Seica Jez.). Tarnopol 1881 r., Starawie 18H9 r. — ^amitka rekolekcyi. Kra-

k(')w 1885, wyda 5. — Encyklika Leona XIII o clirzecijaskim ustroju pastw.

Kraków 1885 r. — O naboestwie do Najw. Serca .ez. w stosunku do do-

gmatu i kultu katolickiego. Kraków 188G r. — Pielgrzymka ycia. Tame 1888 r.

>) Tame
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Rzeteln zasug zjednay mu: Kateciizmy wikszy i mniejszy dla sekót

ludowych, podug ks. Deharba T. J. Lwów 1888 r., wyda 5, zatwierdzone przez

aciski episkopat galicyjski, a rada szkolna krajowa przeznaczya je do ssk(3

ludowych w Galicyi. — Przetumaczy te na nowo z aciskiego: Reguy Iow.

Jez. Starawie 1890 r. i wiczenia duchowne w. Ignacego, wydane przez O.

Roothaana. Kraków 1894 r. — Jedno i drugie wyda p. t.: Skarb duchovny
dla Braci T. J. Kraków 1894 r.

Ostatnie jego dzieo: witych obcowanie. Cz I. Komunia midzy du-

szami. Kraków 1903 r., wydrukowana w poowie za ycia autora, dokoczona
przez O. Kobyeckiego.

A nadto w »Przegldzie powszechnym*, którego by naczelnym redakto-

rem, umieszcza sporadycznie artykuy religijno-kocielne, z których waniejsze
te: Obecne pooenie Ojca w. w Rzymie 1884 r. — Sprawy Stolicy w. — En-

cyklika o masonach 1884 r. — Encyklika Immortale Dei i hberalizm 1885 r. —
List ksicia Bismarka do Ojca w. 1886 r. — Dwuwiekowa rocznica naboe-
stwa do Serca Jezusowego 1886 r. — Sowo o papieu do » Gazety narodowej

«

1886 r. — Pielgrzymka i ukady 1888 r.
i).

O. Zaborski Wadysaw, ur. w Przybyszowie na Mazow-
szu 1830 r. Odby kampani wgiersk 1848 r., po niej zacign
si do puku jeneraa Zamojskiego w Turcyi, w którym suy take
jako sekretarz jeneraa . p. O. Waleryan Kalinka. Dziki poparciu

jeneraa Zamojskiego, ukoczy w Paryu szko dróg i mostów,

i w dojrzaym ju wieku wstpi do Jezuitów 1870 r. Po ukocze-
niu nowicyatu i nauk, od 1877— 1881 r. profesorem by w kon-

wikcie tarnopolskim matematyki, fizyki, francuzkiego jzyka, potem

osiad w Krakowie jako pisarz. Nalea do zaoycieli Misyi kato-

lickich i Przegldu powszechnego, w którym umieszcza gboko
uczone swe prace, a je przerwaa mier 4 marca 1902 r. Wyda:

O godnoci i obowizkach kapaskich z woskiego w. Alfonsa de Li-

guori. Tarnopol 1880 r., Wilno i Kraków 1896 r. *).

O. Eberhard Franciszek, znany nam z poprzednich opo-

wiada. Wyda: -

Kazanie na naboestwie aobnem za dusz . p. Zygmunta Goliana

w kociele w. l^arljary w Krakowie 1885 r., [)rzedrukowane w tomie VII »Ka-

za i szkiców ksiy T. J.<.

*) Tame.
"j Tame.
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O. Adamski Józef Stanisaw, Wielkopolanin, ur. w Starym

Gobiniu 1846, wstpi do Jezuitów 1867 r., nauki filozoficzne ko-
czy w remie, gdy nastpio wydalenie Jezuitów z Prus i Niemiec,

Dla uniknienia przykroci z rzdem pruskim, uda si do Francyi

i w kolegium Yannes w Bretanii, przez 6 lat pracowa jako pro-

fesor niemieckiego jzyka i prefekt. Teologii sucia w Lavalu i Kra-

kowie. W r. 1883 by w konwikcie kalksburskim pod Wiedniem,

profesorem jzyka polskiego i francuzkiego i kaznodziej francuz-

kim w kociele w. Anny w Wiedniu; w latach 1884—1886 uczy

filozofii i innych przedmiotów w konwikcie tarnopolskim, i peni

urzd prefeMa. Nastpnie widzimy go spowiednikiem i kaznodziej

u w. Barbary w Krakowie i w Czerniowcach, od roku za 1889

przez lat 13 we Lwowie. Przez ten cig czasu przewodniczy reko-

lekcyom duchowiestwa i inteligencyi w miastach Galicyi, Ksistwa

i Prus. Wreszcie od 1902 roku osiad w rezydencyi zakopaskioj,

oddany gównie pisarstwu. Waciwem jego polem filozofia: kaza-

nia nawet jego, które pilnie zawsze gotowa, maj to filozoficzne.

Zebra je, obrobi jeszcze staranniej i wyda w Poznaniu p. t.:

Hod Niep. Dziewicy f3ogarodzicy na 50-letni rocznic ogoszenia do-

gmatu Niep. Poczcia. Pozna 1904 r. — Kazania witeczne na Uroczystoci

Paslde 2 tomy. Pozna 1905 i 1906 r. Jest to pierwsza powana publikacya

Icaznodziejska Jezuitów w porozbiorowej Polsce. Pi z tycli kaza umieszczono

w » Kazaniach i szkicach ksiy T. J.« w tomie VII i VIII. — Osobno wyda:

O mioci ojczyzny na egzekwiach , p. Juliusza Sowackiego w katedrze lwow-

skiej 29 kwietnia 1899 r. — O zasudze wiary. Warszawa 1901 r. — Chrystus-

Bóg 1902 r. — Kilka uwag o sumieniu i wykad psalmu Miserere 1904 r. *).

O. Fridrich Alojzy, Sdeczanin. Lat 17 majc, wstpi do

nowicyatu w Starejwsi 1867 r. Pracowa przy konwikcie w Tar-

nopolu, jako spowiednik i kaznodzieja we Lwowie, w Krakowie

u w. Barbary, w Nowym Sczu, i przez 13 lat dyrektorem by
Apostolstwa Serca Jez. i licznymi artykuami zasila ^^Intencye mie-

siczne*. Pisarz to wycznie religijny. Wyda w Krakowie:

Naboestwo do w. Alojzego Gonzagi na 6 niedziel lub 9 dni 1891 r. —
Krótki rys ycia w. Alojzego 1891 r. — Chrystus w kociele. Zarys historyi

kocielnej z obrazkami (z niemieckiego, uzupenione dla rodzin i modziey pol-

skiej). Einsideln 1886 r. — Obrazki witych Paskici z krótkim icli yciory-

>) Tame.
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sem, tomy 4. Kraków 1896 r. — Najwaniejszem jego dzieem na autentycznych

ródach opartem i pilvme illustrowanem to: Historye cudownych obrazów Najw.

Panny Maryi w Polsce. Tom I zawiera historye obrazów w archidyecezyi gnie-

zniesko-poznaskiej i warszawskiej i w dyecezyi chemiskiej; tom II w dye-

cezyach galicyjskich. — Nadto o obrazach Matki Boskiej w Leny, Tynnie

i Ostrobramie pisa do Ksigi pamitkowej kongresu maryaskiego we Lwowie

1904 r. 1).

O. Bartkiewicz Zdzisaw, pochodzi z rzadko pobonej

rodziny, bo po przedwczesnej mierci ojca, który by technikiem

we Lwowie, z piciorga rodzestwa, dwaj bracia zostah Jezuitami,

trzy siostry zakonnicami, matka, z domu elechowska, osiada na

dewocyi w Krakowie. Zdzisaw lubo trzeci z rzdu, powoaniem

zakonnem wyprzedzi wszystkich, wstpiwszy w 15-ej wionie y-

cia do nowicyatu w Starejwsi 1866 r. Lat Idlka pracowa w kon-

wikcie tarnopolskim, potem, acz krótko dla sabych puc, na mi-

syach, wkocu w redakcyi Przegldu powszechnego. Umar modo,

lat 38 wieku, w kolegium krakowskiem 17 kwietnia 1890 r. Rze-

teln jego zasug wydanie nader staranne kaza ks. Zygmunta Go-

liana, najwikszego bezwtpienia, jakiego kiedy Kraków mia, ka-

znodziei. Arcymozolna bya to praca, bo najczciej z notatek na

kartkach, kopertach, biletach wizytowych oówkiem nakrelonych,

ukada trzeba byo cao. Tylko tom I zdoa wyda w Krakowie,

poprzedziwszy go nader piknym yciorysem ks. Gohana. Wród
przygotowa do druku tomu II zaskoczya go mier nielitociwa.

Sze jego wasnych kaza ogoszono w » Kazaniach i szkicach

ksiy T. J.« (tom V, VIII i IX), gruntowne treci, pikne wyso-

wieniem.

O. Czencz Wadysaw. Z gimnazyum sdeckiego 15-letni

wstpi do nowicyatu w Starejwsi 1865 r. Lat kilka profesorem

by w konwikcie tarnopolskim, to znów w Starejwsi uczy klery-

ków wymowy, hteratury i historyi polskiej. We Lwowie i Krako-

wie by spowiednikiem i kaznodziej. W akcyi przeciw socyahstom

bra ywy udzia; czujc w sobie poetyck wen chosta ich wier-

szykami, ale te uy jej ku czci Boga i uwielbieniu witych.

Proz wyda niewiele:

1) Tame.
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Mowa pogrzebowa nad trumn hr. Kazimierza Dzieduszyckiego ') w Ja-

sionowie 18 wrzenia 1893 roku, Kraków. — Nowenna do w. Teresy z fran-

cuzkiego w. Alfonsa Liguorego.

O. Bratkowski Stefan, Woyniak. Modziecem ju bdc,
wstpi do nowicyatu 1874 r. Zostawszy ksidzem, spowiednikiem

by i kaznodziej, a przez 3 lata superiorem w Stanisawowie, ka-

znodziej we Lwowie przez lat 6, w Krakowie lat 11. Niestru-

dzony robotnik na niwie Paskiej w Galicyi i Ksistwie pozna-
skiem. Kazania jego nie tyle si rozumowa, jak potg uczucia

i dykcyi dziaaj zbawiennie na suchacza.

W » Kazaniach i szkicaci ksiy T. J,« umieszczono 25 jego mów i ka-

za (w tomach VI— IX), on za sam wyda we Lwowie 4 mowy aobne na

pogrzebie: Heleny z Niezabitowskich Horodyskiej w Kroguicu dnia 12 wrzenia

1888 r. — Jadwigi z hr. Zamojskich ksinej Sapieyny w lvrasiczynie 2 kwie-

tnia 1890 r. — Ksicia Wadysawa Czartoryskiego i ony jego ksinej Mago-
rzaty z ksit Orleanów w Sieniawie 26 lipca 1894 r. — Aleksandra Korczak

Gorajskiego w Szebniach 20 marca 1880 r. Krosno 1889 r. i Tekli Makowskiej.

Kraków 1895 r. — Oraz nekrolog: Pamici ksit Adama i Leona Sapiehów.

Kraków 1903 r.

Wyda te w Krakowie kilka religijnych dzieek: Ustawy Kongregacyi ma-

ryaskiej dla modziey kupieckiej i drugie dla modziey akademickiej w Kra-

kowie 1897 i 1899 r. — Przed Najwitszym Sakramentem 1904 r. — Przez

Mary do Jezusa 1905 r., rozbiór hymnu Magnificat w 9 naukach, drukowanych

poprzednio w tomie VIII »Kaza i szkiców ksiy T. J.« p. t. Magnificat a Prze-

najwitszy Sakrament. Uoy pie do w. Stanisawa Kostki ').

O. Dugocki Wadysaw, Wielkopolanin, ur. 1854 r.

w Dbkaci, paraiia Wirzyska, zosta Jezuit 1870 r. Po ukocze-

niu nauk, profesorem by filozofii i teologii w Krakowie, kazno-

dziej i misyonarzem, który przez kilka lat towarzyszy kardyna-

owi Koppowi w wizytach pasterskich na Górnym Szlsku. Umar
przedwczenie na wad serca w Krakowie 1905 r. Wyda:

ywot w. Piotra Klawera T. J. Kraków 1889 i 1906 r. — Krótkie prze-

mówienia pogrzebowe. i\.rólewska Huta 1899 roku. — I 'stawy dla Kongregacyi

') By jedynakiem hr. Augusta starosty w Brzozowie. Ukoczy szkoy

w zakadzie chyrowskim matur i podczas wakacyi umar w 18-tym roku ycia

pobonie.

') Notatki brata Szyperskiego i O. Walia.
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inaryaskich. Królewska Huta 1900 i 1902 r. — Pierwsza komunia w. Miko-

l.')w 1904 V.

O. Mrowiski Waleryan, Wielkopolanin ur. 1832 r. w Gó-

rze nad Wart pod remem. Gimnazyum ukoczy w Poznaniu

1848 roku, uczszcza 1852 roku przez lat kilka na prawniczy

fakultet w Berlinie. Podczas wystawy paryskiej 1855 r. jedzi do

Parya jako student berliski. Odwiedzi Mickiewicza przed jego

wyjazdem na Wschód, i pyta go w imieniu modziey akademi-

ckiej o rad wobec gotujcych si wypadków na Wschodzie. Na

to mu Mickiewicz po krótkim namyle: » Pracujcie nad tem, aby

mur chiski dzielcy w Polsce stany od siebie, upad «. Praktyk

gospodarsk uzupeni Mrowiski w szkole rolniczej w Pruszkowie

na Szlsku 1861 r., zarzdza czas jaki majtkami hr. Mielyskiej

i hr. Jana Dziayskiego; walczy w powstaniu 1863 r. w oddziale

Francuza Youncka de Blankenheim, a po jego rozbiciu, gotowa

z Wierzbiskim nowy oddzia w Ksistwie, gdy go wraz z innymi

rzd pruski uwizi i po 16-miesicznem ledztwie w Moabicie,

uwolni. Lubo zawsze by przykadnym katohkiem, a wesoym hu-

morem rozwesela kolegów szkolnych i w^spówiniów, to jednak

>koza« jak tylu innym, tak jemu powaniejsze nasuna myli.

Postanowi zosta Jezuit i zamiar ten wykona 19 padziernika

1867 r., a ju w 4 lata póniej, otrzymawszy wicenia, pracowa

jako misyonarz w Ksistwie poznaskiem, a do wygnania Jezui-

tów. Wyszo mu to na dobre, bo móg spokojnie odda si nau-

kom filozofii w le Mans, teologii w Laval. A gdy i te ukoczy,

wybiera si na misye do Ameryki lub Indyi, ale prowincya Kau-

tny zawezwa go 1876 r. do Krakowa i kaza redagowa »Inten-

cye Apostolstwa « i dawa rekolekcye po klasztorach. Wnet jednak

przeznaczony do Lwowa, pracowa tam lat 18 jako spowiednik

i kaznodzieja, z przerw kilkumiesiczn 1882 r., powicon taj-

nej misyi do Unitów podlaskich, i drug równie krótk w Ghyro-

wie i trzeci 1891 r. caoroczn w Starejwsi, skd wyjeda na

misye do robotników polskich w Hamburgu i Bremie, w Hanowe-

rze, Westfalii, Saksonii pruskiej i na rekolekcye ksiy w Ksistwie

poznaskiem. Wytona praca we Lwowie, nadszargaa jego zdro-

wie, dano mu wic 1895 r. lejsz w Sczu, 1896 r. w Starejwsi,

a gdy si zdawao, e nabra si troch, kazano 1898 r. by su-
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periorem w Czerniowcach, skd raz po raz wyjeda na dawanie

rekolekcyi w Ksistwie i Galieyi, a nie przestawa pracowa w kon-

fesyonale i na ambonie w wasnym kociele i zarzdza rezyden-

cy. Na tej zbonej pracy zastaa go mier wskutek zapalenia

puc, 29 stycznia 1901 r. Dzienniki czerniowieckie, odday hod cno-

tom tego Jezuity, który obok gbokiej pobonoci, odznacza si

niezrównan prawoci charakteru i wielk yczliwoci dla ludzi.

ywot jego skreli O. Józef Brzkalski T. J. Kraków 1906 r. » na-

kadem przyjació zmarego*, z portretem rysow^anym ze zwok
przez J. Kurpiersa T. J. Pisa na polu tylko religijnem:

Tumaczenie wizerunku Serca Fana Jezusa, wedug objawie b. Mago-
rzaty. Kraliów 1874 r. — Miesic Czerwiec powicony Sercu Pana .Jezusa,

z woskiego. Kraków 1877 r., wyda 5. — Litania loretaska. Lwów 1879 r. —
Zdrowa Marya. Tame 1880 r. — Najw. Panna Marya królowa korony pol-

skiej. Lwów 1884 roku. Drugie wydanie 1886 r. obszerniejsze z rycinami. —
O w. Róacu. Tame 1885 r. Te 4 ksieczki wydane jako pamitka majo-

wego naboestwa. — Sposób odmawiania Róaca 1884 r. — Nauka o Mszy

w. z przykadami. Lwów 1885 i 1886 r. — Miesic Maj. Lwów 1885 r., Kra-

k<')w 1893 r. — O czci Matki Boskiej w Polsce. Lwów 1886 r. ; drugie powi-

kszone z ilustracyami wydanie. Kraków 1898 r. — Wiadomo o obrazie Pana

Jezusa Ukrzyowanego, cudami synnego w kociele w Brzozdowcach. Lwów
1H86 r. — Uwielbienia Najw. Maryi Panny. W. ks. Ludwika Blozyusza. Lwów
1886 r. — Prawdy wieczne z przykadami (dla klas wyksztaceszych). Lwów
1887 r. ; to samo: Die ewigen Wahrheiten. Gzernowitz 1901 r. — Nauka o Naj-

witszym Sakramencie z przykadami Lwów 1888 r. — Przewodnik dla pol-

skich robotników w Niemczech. Pozna 1892 r. — Miesic Marzec powicony
ku czci w. Józefa. Kraków 1893 r. — Cudowny obraz Matki Boskiej Starowiej-

skiej w ziemi sanockiej. Kraków 1897 r. — Nowenna do w. Antoniego z Pa-

dwy. Lwów 1896 r. — Krótkie rozmylania o mce Paskiej. Lwów 1897 r. —
Naboestwo do w. Kocha, ^wów 1898 r. — ywot 1^. Jezusa Chrystusa we-

dug 4 ewangielistów. Kraków 1899 r.

Kaza nie wyda adnych, dwa tylko szkice, na uroczysto Imienia Ma-

ryi, i na w. Trójc, ogosi Bonus Pastor we Lwowie 1889 i 1890 r. *).

O. Badeni Jan, wnuk Ignacego Badeniego, który tumaczy

z francuzkiego dzieo Nicolasa, Badania filozofii; ur. w Królestwie

polskiem 1858 r., po stracie rodziców oddany do konwiktu tarno-

polskiego, przeniós si do nowicyatu starowiejskiego 1873 r. Po

ukoczeniu nauk 1887 r., przeznaczony do kolegium pisarzy w Kra-

*) Notatki brata Szyperskiego i O. Walla.
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kowie, odda si z zapaem autorstwu, samoistnie i jako wspópra-
cownik Intenciji, Misyi, Przegldu. Pisa wiele i atwo na polu hi-

storyczno-spoecznem, z talentem wybornego fejletonisty raczej, jak

historyka. Powoany 1896 r. na superiora do Lw^owa, wnet potem
1897 r. na prowincyaa, nie zarzuci pióra, a mu je mier przed-

wczesna wytrcia w Krakowie 5 stycznia 1899 r. Pikny, rzewny
nekrolog napisa mu O. M. Morawski.

Kazania jego dobrze obmylane, jasne, w stylu troch zanie-

dbane, ale mówione pynnie, odznaczaj si aktualnoci; dlatego

suchano go chtnie. Kaza tych 27 wydrukowano w » Kazaniach
i szkicach ksiy T. J.«; on w^da tylko:

Mow aobn na egzekwiach za dusz . p. Emilii z Sotyków Popielo-

wej, w kociele w. Barbary 17 wrzenia 1891 r. w Krakowie. — Jeszcze kle-

rykiem bdc napisa: History koronacyi cudownego obrazu Matki Boskiej Sta-

rowiejskiej. Peplin 1878 r. — Jako ksidz wyda w Krakowie: w. Stanisaw
Kostka (ywot) 1887 r. wyda 3. — Zasady ycia doskonaego z listów w.
Ignacego Lojoli. Kraków 1892 r. — Nowenna do b. Kunegundy 1892 r. — Upo-
minek majowy 1892 r. — Prawdziwy syn Maryi w. Alojzy 1891 r. — Zycie

w. Ignacego Lojoli 1893 r. — ywot w. Jana Bercimansa 1890 r. — Po krzyu
niebo, jego ostatni przedmiertny wierszyk w- Przewodniku kat. w Poznaniu na
rok 1899, w Kalendarzu Tow. Dobroczynnoci w Petersburgu na rok 1901, oso-

bny przedruk po polsku i uycku (serbsku). — Dziesiciodniowe naboestwo
do w. Stanisawa Kostki. Kraków 1887 r. — Bogosawieni Mczenicy angiel-

scy T. J. Edmund Kampion, Aleksander Briant, Tomasz Cottam, Kraków 1888,

Warszawa 1901 r.

O. Arndt Augustyn, ur. 1851 roku w Berlinie z rodziców

protestanckich. Suchajc ju drugi rok teologii protestanckiej na

uniwersytecie berHriskim, wpad na pisma Albana Stolza, i wszed-
szy z nim w korespondency, postanowi zbada dzieje reformacyi,

w czem mu dzieo Jansena tom III i IV wyborn oddao przysug.
Wynik bada by ten, e 29 sierpnia 1874 roku zoy wyznanie
wiary katolickiej w rce berliskiego proboszcza ks. Roberta Her-

zoga (póniej biskupa wrocawskiego) i przeniós si do Wroca-
wia, przyjty przez biskupa wrocawskiego Foerstera do konwiktu

teologicznego, jako alumn II roku. Alici rzd pruski, toczc walk
z Kocioem, zoy biskupa z urzdu, a konwikt rozwiza. Nasz
kleryk Arndt mia koczy teologi w kolegium germanicum, zmie-

ni jednak zamiar; zamiast do Rzymu, pojecha do Starejwsi i wst-
pi do nowicyatu 31 lipca 1875 r. ciga go i tu rzd pruski, za-
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da od Austryi jego wydania, jako zbiega od suby wojskowej.

Wic schroni si do Francyi, w Amiens sucha retoryki, w Vals

w prowincyi tuluzkiej, filozofii, gdy rzd Gambetty ogosi wyrok

banicyi na Jezuitów 1880 r. Wic nasz tuacz powróci do kraju

i ukoczywszy 4-letni kurs teologii w Krakowie, zosta tame
1884— 1890 r. profesorem prawa kanonicznego i hebraiki, potem

dogmatyki i egzegezy. W latach 1890—1892 widzimy go profeso-

rem wszystkich dziaów teologii w monasterze bazyliaskim w Kry-

stynopolu. Wraca do Krakowa i znów^ przez lat 7 wykada prawo

kanoniczne i teologi moraln. Pracuje potem 1899—1902 roku

w Opawie, Cieszynie i Wrocawiu, gdzie wskutek zniesienia 2 pa-

ragrafu banicyjnego przeciw Jezuitom, mieszka stale.

Dziaalno jego pisarska rozlega; pisze po niemiecku i po

acinie. Zasuy si caemu niemieckiemu Kocioowi starannem,

w poprawnej niemczynie wydaniem bibhi z komentarzami. Nie-

które dzieka przeoone na polski, czeski, a nawet wgierski jzyk.

Redaguje i wydaje po niemiecku i po polsku. Tygodnik dyecezyalny^

a jeszcze znajduje czas na dawanie rekolekcyi rónym stanom i za-

konom. Zacz od wydania dzie cudzych:

Directorium confessariorum ksidza Polanco T. J. Kraków 1885 r, — Fe-

nelons ascetische Schriften 3 Band. Regensburg 1886 i 1887 r, — De prae-

stantia Instituti S. J. Ven. P. Lancicii. Cracoviae 1880.

Wasne jego prace: De rituum relatione juridica. Romae 1895. — Wzaje-

mne stosunki prawne obrzdków w Kociele kat. 1895 r. w » Przegldzie koc.«

w Poznaniu. — De libris prohibitis commentarii. Ratisbonae 1895. — Konferen-

zen iiber die Constitutionen der Ursulerinnen, Regensburg 1897. — Betstundon

zur Yerehrung des allerheiligsten Altarssakramentes 1887, w 5 latach wyda 18.

To samo po polsku p. t. Godzinki adoracyi Najw. Sakramentu. Królewska Huta

1897 r., wyda 3; i po czesku w Frydku 1901 r. — Die kirchlichen Rechtsbo-

stimmungen fiir Frauen Congregationen-Novizinnen und Kandidatinnen-Buchlein

der grauen Schwestern. Breslau 1901. — Biblia sacra, die hcilige Schrift des

alten und neuen Testamentes, mit dem Urtexte der Yulgata, ais zehnte Auflage

des Alliolischen Bibelwerkes herausgegeben. Mit Approbation des h. ap. Stuhles.

3 Band. Regensburg 1898, wyda 4.

O. Arndt poprawi i uzupeni objanienie Pisma w. ks. Franciszka Allio-

ego, >e ju nic nie brakuje, czego obecny stan tego studyum (egzegezy, wy-

kadu Pisma w.) wymaga, albo co do poytecznego zrozumienia boskich nauk

suy*, jak si wyrazi Pius X w breve z 6 maja 1904 r. do autora, zatwier-

dzajc jego wydanie. Uczyni to papie na podstawie dekretów Kongregacyi In-

deksu, aprobaty kardynaa Koppa i biskupa ratysboskiego Ignacego Senestreya.
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Tym sposobem katolicy niemieccy otrzymali przekad Pisma w. zatwierdzony

przez Stolic w., bo dotd go nie mieli.

Die vier heiligen Evangelien. Regensburg 1903. — Das neue Testament.

Regensburg 1903. — I te zatwierdzi Pius X w rzeczonem breve: » Nader nam
mio, e prac Twoj wielka korzy spynie na lud chrzecijaski, rozrzucajc

tanie ksieczki nowego zakonu i niektóre starego «. — Wo ist die Wahrheit ?

Freiburg 1905. Dwa wydania. — Was ist die Wahrheit ? Beantwortet vom Dr.

Martin Luther. Wien 1901. — Bliithenstraus aus Lutherswerken, 4 wydania

ostatnie 1899 r. — Vita et miracula S. Stanislai Kostka, autore Ubaldini. Bru-

xellis 1897. — Jubilaums-Jiichlein fiir d. J. 1901 und 1905. Breslau; to samo:

Ksieczka jubileussowa na r. 1901 i 1905. Wrocaw. — Der Jubiaumsbeichtva-

ter. Regensburg 1901 i 1903. — Dem Bonifatiusvereine gewahrte Gnaden. Pa-

dernborn 1902. — Standbiichlein der Massigkeitsbruderschaft. Breslau 1900; to

samo: Bractwo wstrzemiliwoci. Wrocaw 1900 roku, po czesku w Frydku

1903 r. — Die Yorschriften liber das V"erbot der Biicher, Trier 1900. — Ge-

brauchbiichlein der grauen Schwestern 1899. — Ceremoniale Congregationis So-

rorum Piarum. Vratislaviae 1901. — Pera cnót, uwagi i przykady dla mo-
dziey katohckiej, wedug O. Dossa, Kraków 1888 i 1900 r. — Der h. Stanislaus

Kostka, wedug yciorysu napisanego przez O. Badeniego. Regensburg 1888

i 1905. To samo po wgiersku. Budapeszt 1892 r. — Neues Testament Taschen-

ausgabe. Regensburg 1903. — Gonstitutiones Congregationis Sororum a S. Fran-

cisco. Ratisbonae 1906. — Odpusty. Podrcznik dla Duchowiestwa i Wiernych,

wedug niemieckiego O. Franciszka Beringera T. J. Kraków 1892 r. — Gelobnis-

schein der Massigkeitsbruderschaft. Breslau 1900, wyda 9. — Facultates ex

compendio privilegiorum S. J. excerptae. Vratislaviae 1904. — Der Obere, die

Oberin nach dem Herzen Gottes, vom P. Pergmaier. Regensburg 1902.

A nadto 100 kilkadziesit rozpraw, z dziedziny zwaszcza teologii i prawa

kanonicznego, ogosi w katolickich czasopismach, jak: Herz-Jesu Sendbote,

Kath. Seelsorger, Pastor Bonus in Trier, Linzer Quartalschrift, Archiv. fur Kir-

chenrecht in Mainz, Zeitschrift fiir kath. Theologie, Stimmen aus Maria Laach,

Katholische Missionen, Analecta ecclesiastica Romae, Analecta BoUandiana Bru-

xellis, Centralblatt fiir Bibliotliekwesen, Gazeta i Wiadomoci kocielne we Lwo-

wie, Przegld powszechny, którego od pocztku staym jest wspópracownikiem,

Przegld kocielny w Poznaniu, a wreszcie ruski Duszpastyr we Lwowie ^).

O. Wróblewski Alfred, Woyniak, ucze konwiktu tarno-

polskiego, nriajc lat 16 wstpi do nowicyatu 1877 roku. Lat kilka

1885—1889 r. naucza w konwikcie tarnopolskim i chyrowskim,

a ukoczywszy teologi w Krakowie, od 1895 roku pracowa jako

spowiednik, kaznodzieja i misyonarz w Krakowie, Sczu i Lwowie,

gdzie dotd pozostaje. Wyda kilka drobniejszych rozpraw i kaza:

») Notatki O. Aindta.
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Sowo misyonarza o Golgocie Jana Styki. Lwów 1896 r. — Kazanie na
obóczyny Karmelitanki bosej. Kraków 1900 roku. — O sodalicyi maryaskiej

4 broszury 1903 i 1904 r. — Dwa odczyty o Leonie XIII we Lwowie 1903 r. —
Dogmat Niepok. Poczcia a Sobór Watykaski 1854—1869 r., rzecz czytana na
kongresie maryaskim we Lwowie 1904 r. i drukowana w Ksidze pamitkowej
tego kongresu.

O. Czermiski Marcin, rodem z Gzeremuszny-Glisko,

w powiecie ókiewskim, po ukoczeniu gimnazyum wywicony na

kapana w Rzymie, gdzie lat 7 ksztaci si w uniwersytecie gre-

goryaskim i jako doktor filozofii i licencyat teologii, wstpi do

nowicyatu w Starejwsi 1885 r. liczc 26 rok ycia. Pracowa jako

kaznodzieja i spowiednik przy kociele w. Barbary przez rok,

przeniós si 1888 roku do kolegium w Krakowie, uczy histo-

ryi kocielnej i jest czonkiem redakcyi Przegldu potuszechnego^

nastpnie obejmuje redakcy Misyi Icaoliclcich w r. 1889 i w tym

urzdzie pozostaje dotychczas, nie zaniedbujc jednak pracy na am-

bonie i w konfesyonale. Wyda:

yciorys b. Rudolfa Akwawiwy i Towarzyszy Mczenników. Kraków

1893 r. — Misyonarz kampanii rzymskiej bt. Antoni Baldinucci T, J, Kraków

1894 r. — Zycie X. Wojciecha Mciskiego T J., umczonego za wiar w Ja-

ponii 1895 r. To samo w irancuzkicm tumaczeniu. Troyes 1900 r. — Zycie b.

Bernarda Realino T. J. Kraków 1897 r. — Bogosawieni O. Melcliior Grodzie-

cki, O. Stefan Pongi-acz, kapani T. J. i Marek Stefan Krii, kanonik ostrzychom-

ski, umczeni za wiar. Kraków 1905 r. — Pamitka beatyfikacyi b. Melchiora

Grodzieckiego. Kraków 1906 r. — Mowa aobna na pogrzebie . p. Lucyny

z Górskich Wiktorowej w Zarszynie 26 listopada 1^98 r. Kraków. — Historya

obrazu Matki Boskiej Jurowieckicj w kociele w. Barbary. Kraków 1901 r. —
Ustawy i przywileje stowarzyszenia Rozkrzewienia wiary. Kraków 1892 r

O. Kapaun Leon, profesor filologii w Chyrowie, wyda

bezimiennie:

ywot S. Alfonsa Rodrigueza. Kraków 1888 r. — ywot W. O. Klaudiu-

sza de la Colombiere, wedug franc. O. Charrier. Kraków 1903 r.

O. Kutyba Piotr, rodem z Borku w powiecie bocheskim.

Lat 17 majc, wstpi do Jezuitów 1887 r. Zostawszy ksidzem

1896 r., pracuje jako spowiednik i kaznodzieja w Starejwsi i Kra-

kowie, gdzie te zatrudniony jest wydawnictwem i pisarstwem.

Dzieka jego s:
76JEZUICI W POLSCE.Y-
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Dopucie dziatkom i do mnie, przygotowanie do pierwszej komunii w.
Kraków. — Odpust jubileuszowy. Kraków l!iOO r. — Miociwe lato, ksieczka
jubileuszowa. Kraków 1900 r. — Nowenny przed waniejszemi witami Matki

Boskiej. Tame.

O. Mohl Aleksander, z starej rodziny w Inflantach pol-

skich, ucze niegdy konwiktu tarnopolskiego, wstpi lat 27 majc,
do nowicyatu 1891 r. Po wywiceniu na kapana, profesorem by
w seminaryum jasskiem 1899 r., kaznodziej w Cieszynie i Krako-

wie 1900 — 1901 r., misyonarzem w Zambezie 1902 r., ale dla astmy

przerwa musia te prace i odda si, o ile choroba pozwala, pi-

sarstwu. Mieszka w Krakowie, wyda:

Bierz i czytaj, ksika do naboestwa dla wyksztaconych z niemiec-

kiego, O. Pescha T. J. Kraków 1898 r.. Warszawa 1902 r. — Czytania wielko-

postne o M. B. Bolesnej. Kraków 1898 r. — Przemówienie na grobie . p. Fe-

licyi z Komarów hr. Molilowej 23 maja st. st. 1891 r. w Wyszkach. Kraków
1891 r., mia j jako wiecki. Najwaniejsze jego dzieo: wiczenia duchowne
w. Ignacego z dodatkowemi rozmylaniami, drukowane jako manuskrypt w Kra-

kowie 1905 r.

O. Tylka Jacek, ur. 1857 w Cichem na Podhalu. Przed wst-
pieniem do nowicyatu 1901 r., by wieckim ksidzem, doktorem teo-

logii i profesorem w seminaryum dyecezyalnem w Tarnowie, wre-

szcie kanonikiem gremialnym. Jako profesor wyda dziea teolo-

giczne:

Dogmatyka katolicka 2 tomy. Tarnów 1897-1898 r.; drugie wydanie.

Tarnów 1900 r. — O cnotach heroicznych. Tarnów 1900 r.

Przeoy na polskie: Uwielbienia aski Boej, wedug dra Schehena i O.

Nieremberga T. J. Tarnów 1891 r. — Pod wspólnym tytuem: Zote ksieczki,
traktat w. Bernarda o stopniach pokory i pychy, tudzie traktat w. Klemensa
Aleksandryjskiego: Który bogacz bdzie zbawiony? Tarnów 1892 r. — Spolszczy
te acisk ksik Jezuity ks. Petitdidier p. t. : wiczenia duchowne (miesiczne),

wedug normy w. Ignacego Lojoh. Tarnów 1893 r., poprzedziwszy je ywotem
w. Ignacego i rozprawk o jego pismach, zwaszcza o dzieku: wiczenia du-

chowne, i drug o metodzie rozmylania.

W zakonie wyda broszurk: Ku czci w. Stanisawa Kostki. Kraków
1904 roku.
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§. 126. Pisarze na polu naukowem, filozofowie i histo-

rycy od 1773-1905.

Nietylko religijnej treci, ale i cile naukowe i naukowo-spo-

eczne dziea i pisma Jezuitów maj na celu » podniesienie ducha

wiary i pobonoci katolickiej «. Zdaniem uczonych jezuickich, wie-

dza nie jest dla wiedzy, nauka dla nauki, nie jest celem, ale rod-

kiem zblienia ludzi do Boga. Jeeli ucz si i wydaj uczone

dziea, to nie z amatorstwa, nie dla sawy uczonoci, nawet nie dla

samego rozszerzenia lub pogbienia wiedzy, ale z pobudek aktual-

nych a nadprzyrodzonych. T prawd winni mie na oku krytycy

ich dzie i publikacyi, inaczej nie zrozumiej ich i osdz z myl-

nego punktu widzenia, niesprawiedliwie.

W dziedzinie filozofii pisali:

O. Angiolini Józef, brat Kajetana, ur. w Placencyi 1747 r.,

wstpi do zakonu we Woszech 1762 roku i wnet po ogoszeniu

tame klemensowego breve, przeniós si do Potocka, gdzie przez

lat 8 wykada filozofi, przez lat 12 teologi dogmatyczn. Promo-

wany na doktora teologii i prawa kanonicznego, by prefektem nauk

i kanclerzem akademii poockiej. Rzdzi potem lat kilka kolegium

petersburskiem, umai w Poocku 1814 r. Wykady jego filozoficzne

wydano jako podrcznik p. t.:

Institiitiones philosophicae ad usum studiosorum Academiae Polocensis.

Polociae 1819, duo tomuli.

O. Dmowski Józef Alojzy, ur. w ytomierzu 1799 roku,

wstpi do zakonu 1818 r., nauki odbywa we Woszech i w Rzy-

mie. Tu on te by profesorem etyki w kolegium rzymskiem, na-

stpnie rektorem w Modenie i Reggio. Na stare lata osiad w ko-

legium gormanicum jako spowiednik domu, umar 1879 r. Znany

jest jego filozoficzny podrcznik p. t:

Institiitiones philosophicae, 8 tomi. Romae 1849, Taurini 1841, Lovanii

1840 i 1843.

75*
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O. Buczyski Wincenty wyda:

Institutiones philosophicae, 3 tomi. Logica, Metaphysica, Ethica. Yiennae

1841—1844. — Institutiones doctrinae Religionis, in uibus principia philosophica

ad veritatem Religionis applicantur. Yiennae 1844 S to podrczniki filozofii

i religii dla kursów filozofii w Tarnopolu przed 1848 r.

O. Kautny Franciszek, Morawiak, ur. 1810 r. w Teszeti-

cach. Uczszczajc do gimnazyum w Oomucu, za porad Domi-

nikanina (ex- Jezuity z r. 1773) ks. Deiclimanna, wstpi pierwszy

do wieo otwartego nowicyatu w Gleisdorf, w Styryi 1829 r. Uko-

czywszy nauki filozoficzne w Tarnopolu, teologiczne w Sczu, pro-

fesorem by w szkoach tarnopolskich, prefektem w sandeckich,

profesorem retoryki w Starejwsi, filozofii w Tarnopolu, a do roz-

proszenia 1848 r. Czas jaki bawi w Pieniakach u hr. Miczy-

skich, 1851 r. profesorem by greki i aciny w Lincu, 1852—1853 r.

urzdzi zaoone przez biskupa litomierzyckiego Hille, mae semi-

naryum w Mariaschein w Czechach, którego zosta pierwszym re-

ktorem. Krótko przedtem wybrany na prowincyonalnej kongregacyi

w Baumgartenbergu elektorem, uda si do Rzymu na wybór jene-

raa Beckxa. Niebawem zawezwa go prowincya Brown na rektora

wskrzeszonego konwiktu tarnopolskiego. Zarzdza nim O. Kautny

1856— 1861 r., w którym obj profesur retoryki w Starejwsi. Za-

rzdza te prowincy ca w cikich latach walki kulturnej 1871

do 1877 r. z dziwn roztropnoci i spokojem. Ostatnie lata sp-

dzi w Tarnopolu, jako minister domu, w Krakowie jako spowie-

dnik domu, i w Starejwsi, gdzie dokona zbonego ywota 28 lipca

1882 r. ^). Bdc lat wiele profesorem filozofii i wymowy wyda:

Propedeutyka filozoficzna. Kraków 1871 r. — Summa institutionis ad elo-

quentiam. Alosti 1816.

O. Morawski Maryan, gboki a bystry myliciel, znawca

filozofii scholastycznej i nowoczesnej, wyda kilka dzie filozoficz-

nych, które na obce przetumaczono jzyki, dla ich uczonej pro-

stoty, z jak rozumowi ludzkiemu waciwe drogi do prawdy na-

krelaj.

Filozofia i jej zadanie, drukowane w Przegldzie lwowskim 1870 r. wy-

dana osobno. Lwów 1877, 1881 r., Kraków 1899 r. — Celowo w naturze, stu-

') Vitae defunctorum Patrum et Fratrum Prov. Galie. II, 83—92.



1179

dyum przyrodniczo-filozoficzne. Kraków 1887, 1891, 1901, 1906 r. — Wieczory

nad Lemanem, które zjednay autorowi saw za granic, drukowane w Prze-

gldzie powszecinym 1893— 190( r. i w Kronice rodzinnej 1894— 1895 r., wy-

szy osobno w Krakowie 1896 — 1897 i 1906 r., w Wars/.awie (z opuszczeniem

rozdz. VII o sciizmie) 1900 r., po rosyjsku w Lipsku 1899 r., po niemiecku

w Fryburgu w Bryzgowii 1904 i 1906 r., po wgiersku w Budapeszcie 1904 r.

To filozoficzne maj i nastpne prace: O zwizku sztuki z moralnoci
(odczyt). Kraków 1887 r. — Spowied rosyjskiego powieciopisarza Lwa To-
stoja (odczyt). Kraków 1888 r. — Go to jest hypnotyzm ? Kraków 1888 r. —
Podstawy etyki i prawa, zeszyty 2. Kraków 1891 i 1900 r. — O pojedynku.

Kraków 1892 r. — W sprawie sztuki. Kraków 1892 r. — W czem tkwi sia Re-

nana? Kraków 1893 r. — Asemityzm. Kraków 1896 r, ; to samo po czesku

w Pradze 1896 r., w Czasopisie kat. ducliowiestwa str. 439, 544, 602, a take

w Wieczornycli Nowinach i w odbitce. — Niebo nocne a dzienne (dumanie fi-

lozoficzno-religijne). Kraków 1900 r.

Wszystkie te rozprawy drukowane byy pierw w Przegldzie

powszechnym. Na wiecu katolickim w Krakowie 1893 r. odczyta

referat »0 szkole katolickiej «, drukowany w Ksidze pamitkowej

tego wiecu. Po francuzku w^yda: » Kiedy wzmianka o witych
obcowaniu wesza w symbol wiary ?« Jest to streszczenie odczytu

21 stycznia 1901 r. dla uzyskania godnoci czonka akademii umie-

jtnoci. Umar pierwej, zanim akademia zdecydowaa si powoa
go na swego czonka; naleao to uczyni 10 lat pierwej.

Jako zaoyciel i redaktor Przeghiclii powszechnego przez lat 17

(1884— 1901 r.), umieci w nim, oprócz kilkadziesit recenzyi, 97

rozpraw rónej treci, niektóre z zabarwieniem polemicznem. Wa-
niejsze s:

1884 r. Wolna wola i Opatrzno w historyi, a teorya Buckla. — Czy jest

moebna moralno sekularyzowana. — Prawdziwe pojcie moralnoci.

1885 r. Filozofia zaoycieli nowoytnej fizyki. — Hartmann i kwestya

narodowoci. — Kilka sów o nowej doktrynie. — Klasycyzm w szkoach re-

dnich 1887 r. — Wiea Eiffla i rok 89. — Windhorst i Bismark 1891 r. — Re-

ferat o szkole katolickiej 189*^ r. — Manifest nauki ateistycznej 1895 r. — Dzi-

siejszy okultyzm naukowy 1898 r. — Skroplone ostatnie gazy 1898 r. — Co

teraz robi? 1898 r. — U stóp Sfinxa 1899 r. — Dwa nekrologi wspóredakto-

rom: Ks. Jan Badeni f 1899 r. — Ks. Wadysaw Zaborski f 1900 r.

O. Dugocki Wadysaw, w Przegldzie powszechnym

ogosi rozpraw:

Niemateryalno duszy 1884 r., t. IV — i recenzye dzie rónych.
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O. Langer Antoni. W Przegldzie powszechnym s jego

uczone religijno- filozoficzne rozprawy, które pisa zrazu po polsku,

potem po niemiecku, kto inny je spolszczy:

Rozwój wiary 1884 r., tom 1, 2. — w. Tomasz i dzisiejsza filozofia

1884 r., t. 2, 3. — Pojcie o Bogu w chrzecijastwie i u filozofów 1884— 1885,

t. 4, 8. — Czowiek w stosunku do religii i wiary 1886 r., t. 9, 12. — O obja-

wieniu 1887 r., t. 13, 14. — Cuda i ich znaczenie w dziejach objawienia 1877,

t. 14, 17. — Kardyna Jan Franzelin i jego znaczenie w katohckiej nauce 1888,

t. 18, 19. — Proroctwa jako uwierzytelnienie Boskiego objawienia 1888, t. 21.

—

Wieczna szkoda, e tych gboko pomylanych rozpraw, stanowicych loiczn

cao, nie wydano razem osobno. — Zadanie apolegetyki w naszych czasach

1890 r., t. 25. — Kardynalstwo i jego znaczenie w Kociele kat. 1890 r.,t. 27.

—

Wewntrzne cechy Boskiego objawienia 1890 r., t. 27. — Dzisiejszy socyalizm

wobec wiata rozumu 1891 r,, t. 32.

O. Zaborski Wadysaw, badacz historyi Sowian, patrzc

z aoci na szkody, jakie pozór przeciwiestwa midzy nauk
a religi w naszem spoeczestwie wyrzdza, pisa szereg filozo-

ficztiych studyów w Przegldzie powszechnym^ które wyda w ksice:

Darwinizm wobec rozumu i nauki. Kraków 1886 r.

O. Adamski Józef Stanisaw, podny pisarz w dziedzinie

myli ludzkiej, wyda rozprawy:

O charakterze. Lwów 1900 roku. — Studyum o duszy ludzkiej. Lwów

1901 r. — Rozwizanie zagadnienia ubJslwa. Pozna 1904 r. — Substancyal-

no i niemiertelno duszy ludzkiej w wietle rozumu. Warszawa 1905 r.

O. Nuckowski Jan, ur. 27 grudnia 1867 r., zosta Jezuit

1883 r. Po ukoczenm nauk w zakonie i uniwersytecie krakow-

skim, z dekretem na profesora filozofii, wykada nauki przyrodni-

cze, matematyk i filozofi w gimnazyum chyrowskiem do r. 1905,

w którym powoany zosta na rektora tego kolegium. Wyda:

Dziedziczno i ewolucya. Kraków 1895 r. — Zasadniczy punkt wyjcia

w badaniu filozoficznem. Kraków 1899 r., Przemyl 1899 r. — Pocztki loiki

ogólnej dla szkó. Kraków 1903 i 1906 r. — Krytykom tego dziea da odpo-

wied: Kilka uwag o nowym podrczniku logiki. Chyrów 1904 r.

W Przegldzie za powszechnym umieci: Ze wiata nauk, odkry i wy

nalazków 1892 r. — Argon, nowo odkryty skadnik powietrza 1895 r. ~ Nowe

promienie 1896 r. — W Iris we Lwowie 1899 r., Go to jost czowiek?
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O. Kobyecki Stanisaw, Warszawianin, majc' lat 21

wstpi do nowicyatu w Starejwsi 1885 r., po ukoczeniu nauk

zakonnych oddaje si z krótk przerw pracy przy redakcyi Frze-

gldu, naukom filozofii, z której otrzyma stopie doktora filozofii

w Lipsku. Owocem tych studyów rozprawy:

Uber die Wahrnehmbarkeit plotzlicher Druckveranderungen. Leipzig 1905.

—

Postulaty p:iychoIogii dowiadczalnej. Kraków 1906 r. — Metafizyka w psycho-

logii. Tame 1906 r. — O przyczynowoci, jako powszechnem prawie dowiad-

czalnem. Warszawa 1906. — W Przegldzie powszechnym prócz kilku rozpraw:

Nekrolog pikny O. Maryana Morawskiego 1901 r., t. 70 i w odbitce, Kraków

1901 roku.

O. Szczepaski Wadysaw. W 15 roku ycia wstpi do

nowicyatu 1891 r., i jeszcze jako suchacz III roku teologii w Kra-

kowie, wyda dzieo naukowej wartoci i wielkiej uytecznoci p. t.:

Nowy Indeks ksiek zakazanych, oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe

prawo. Rzecz o nowym Indeksie i Komentarz do konstytucyi Leona XIII

•oHiciorum et munerum*. Kraków 1903 r., w 8-ce, str. 388.

Od roku 1901 powica si egzegiezie i jzykom wschodnim na uniwer-

sytecie beyruckim w Syryi, skd zasila, artykuami Przegld powszechny i Mi-

sye katolickie.

Pisarze w dziedzinie historyczno-spoecznej.

O. Eckhard Anzelm, ur. 1721 r. w Moguncyi, zosta Je-

zuit 1740 r., pracowa na misyach w Para, w Brazylii i razem

z portugalskimi Jezuitami, na rozkaz ministra Pombala, wsadzony

na okrt, przywieziony do Lizbony, rzucony do lochów w zamku

w. Juliana, przecierpia w nim lat 10, a do upadku Pombala. Na
staro zatskni za yciem zakonnem; r. 1803 widzimy go vice-

magistrem nowicyuszów w Dyneburgu, tam on te umar 1809 r.

Otó te przeladowania Pombalowe i wizienie z ca sw groz,

opisa w dziele:

Historia Persecutionis S. J. in Lusitaiiia. Norimbergae anno 1789— 1790

2 tomi. To saino w Journale pour Thistoire des arfs et de la lilterature, Krzy-

sztofa de Murr t. VII— IX, — Joannis Coflleri S. J. historiae cochinchinicae de-

scriptio in epitomen redacta. Norimbergae 1803. — Opis aciski Wizienia Je-

zuitów w Janqueira w Portugalii, przetumaczy na niemieckie i wyda u Miirra

w Norymberdze 1803 r. — Nachrichten von Sprachen in BrasiUen, w Journal



1182

do MuiT VI, 193—213. — Notae nonnullae in vitam Pombali italice editam. JA-

psiae tomuli 5 *).

O. Kognowicki Kazimierz. Jako ex-Jezuita opisa:

Drog rzymsk z nawrotem do Jezuitów. Warszawa 1783 r. — ycia Sa-

piehów i listy od monarchów, ksit i rónych panujcych, do tyche pisane.

Wilno 1791 — 1792 roku, przedrukowane w ywotach sawnych mów. Lipsk

1837 roku «).

O. Perkowski Józef wyda:

Krótki rys ycia Ignacego Raczyskiego, arcybiskupa gnienieskiego,,

zmarego 1823 r. Lwów 1844 r. — Wiadomo o naukowym ywocie . p. ks.

Józefa Morelowskiego T. J. w Przegldzie poznaskim 1854 r. — Brevis narra-

tio de initiis et stabili fundatione Missionis leopoliensis S. J. Ressoviae 1848.

O. Piotrowicz Stanisaw, lat 15 majc, zosta Jezuit

w Poocku 1795 r., gdzie po ukoczeniu nauk wykada teologi

moraln i Pismo w. Wygnany 1820 r., by misyonarzem w Tu-

chowie, i tu umar w sile wieku 1826 r. W Miesiczniku pohcJcim

1818 r. ogosi dwie rozprawy:

O przyczynach przeladowania chrzecijan w cesarstwie japoskiem. —^'

O skutkach nadprzyrodzonych z powodu artykuu C. W. Hufelanda w Pamitniku

magnetycznym wileskim ').

O. Ricliardot Dezyderyusz, Francuz, ur. 1769 r. w Lan-

gres. Przed rewolucy wielk schroni si w Paderbornie, a zapo-

znawszy si z ex-Jezuit Diesbachem, nabra ochoty zostania Je-

zuit i 1792 r. przyby do nowicyatu w Poocku, otrzyma dokto-

rat teologii, zoy profesy 1808 r. By regensem, prefektem szkó,

profesorem rozmaitych nauk w Biaejrusi, kaznodziej francuzkim

w Petersburgu, polskim po rónych kolegiach, wkocu rektorem

w Mohilewie, skd wygna go ukaz Aleksandra I. Wróci tedy do'

Francyi, i pracowa jako misyonarz, rzdzi kolegiami w Dole i St'

Ann i now prowincy francuzk. Alici rewolucy 1830 r. wy-

gnaa go do Galicyi. Pomimo lat 60 wieku wykada prawo kano-

») Sommervogel III, 330—331.

2) Tame IV, 1161.

») Tame VI, 836. — Brown 318.
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niczne i history kocieln w Sczu, instruktorem by potem 3 pro-

bacyi w Starejwsi, kaznodziej polskim w Tarnopolu. Wygnany
trzeci raz 1848 r., wróci do ojczyzny, osiad w Metzu, gdzie biegu

ycia dokona 1849 r., majc lat 80.

Do historyi czu pocig wielki, zapozna si z dziejami Pol-

ski i Rosyi, i dlatego ceni go wielce minister owiaty hr. Mikoaj

Razumowski, i zostawa z nim w korespondencyi. Gotowy prawie

do druku rkopis historyi polskiej, rzuci chopiec jego pokojowy

w Mohilewie w piec na podpak. Spostrzegszy to O. Richardot,

rzek agodnie: » nieszczsny chopcze cóe mi uczyni? oto zni-

szczye 17-letni prac«. Bardzo te maa po nim spucizna, wy-

da kilka podrczników szkolnych:

Krótkie zebranie liistoryi od zaoenia Rzymu do naszych czasów. Po-

ock 1795 r. — Historya o monarchiach assyryjskie] i perskiej. Poock 1813

i 1816 r. To samo po wosku w Turynie 1810 i 1842 r. - Historya grecka na

klas IV. Poock 1814 r. — W Miesiczniku poockim 1818 r. ogosi: Wiado-

mo o yciu i pismach X. Nikodema Munickiego. — Wiadomo o Poocku
(z pisma Stebelskiego o Ksistwie poockim) ^).

O. Rozaven de Leissegues Jan Ludwik, Francuz, ur.

1772 r. w Quimper. Uchodzc przed wielk rewolucy, przebywa

czas jaki z stryjem swym ex-Jezuit na wyspie Jersey i w Lon-

dynie, trafi do Cleve i Paderbornu, gdzie O. Varin przyj go do

zaoonej przez siebie kongregacyi » Ksiy Serca Jezusowego

"

i wyprawi do Anglii do konwiktu katolickiego w Kensington. Tu on

si dowiedzia, e zakon Jezuitów w Rosyi zatwierdzony przez

Piusa VII, wic co prdzej, ju jako kapan pody do Poocka,

przyjty do nowicyatu 1804 r. i wnet przeznaczony do Petersburga,

gdzie jako prefekt konwiktu, profesor i prefekt nauk pracowa a
do wydalenia Jezuitów z tej stolicy w grudniu 1815 r., a potem

lat 4 by profesorem teologii, dziekanem fakultetu teologicznego

w Poocku, vice-asystentem Francyi przy jenerale Brzozowskim do

jego mierci 1820 r. Wygnany tego roku z Rosyi, uda si do

Rzymu, i tam na kongregacyi jeneralnej XXI wybrany zosta po-

nownie na asystenta Francyi, i umar na tym urzdzie 3 kwietnia

1851 r. Z powodu znanej nam konwersyi modego ksicia Ale-

ksandra Golicyna, wyda dwie polemiczne rozprawy po francuzku:

») Tame VI, 1812.
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Uwagi nad nauk i duchem kocioa prawosawnego, przez modego Ro-
syanina 1816 r. — Odpowiedzia po francuzku i pod takim samym tytuem, Ale-

ksander Sturdza, napadajc na Koció katolicki. Wic O. Rozaven replikowa:

Koció katolicki usprawiedliwiony przeciw napaciom pisarza, który nazywa si
prawosawnym. Pary i Lyon 1822 r. — Prawda obroniona i udowodniona czy-

nami przeciw dawnym i nowym oszczerstwom. Poock 1817 r. Jest to refuta-

cya dziea Rosyanina Gziczirnewa p.t.: O papieu i Jezuitach, przeznaczona do
ruskiego Inwalida, ale minister Golicyn nie pozwoli na jej ogoszenie.

Kilka jego francuzkich rozpraw ogoszono po polsku w Miesiczniku po-

ockim 1818 r.: Uwagi nad wychowaniem modziey. — Herodot i Diodor sycy-

lijski, czy s godni wiary w tem co mówi o dawnoci monarchii egipskiej i czy

powaga ich wiksza od Mojesza, jeeh w tym prawodawcy ydów uwaa ze-

chcemy tylko dziejopisa (przeciw Pamitnikowi lwowskiemu III, 170, artyku

p. t. Rzut oka na Egipt). — Uwagi nad uwagami o ludziach stuletnich (przeciw

Inwalidowi ruskiemu). — Uwagi o przywróceniu Jezuitów do Fryburga.

W rkopisie zostawi: Histoire de la Compagnie de Jesus conservee dans
la Rusie blanche et propage (od 1772—1805 r.) in folio str, 173 (w Archiv.

Prov. Galie).

O. Baraski Karol, ur. w Zoczowie 1802 r., wstpi do

do nowicyatu w Starejwsi 1830 r., by profesorem w gimnazyach

tarnopolsl^im i sdeckim do 1848 r., prefel^tem maego seminaryum
we Lwowie do 1863 r., umar w Nowym Sczu 1887 r. Wyda
bezimiennie:

Baczno Polacy! nowy kusiciel cywilizator midzy nami! Lwów 1862 r.,

wydanie drugie. — Nowa próbka upornego dzierenia starych przesdów. Lwów
1861 r. — Reguy Towarzystwa Jezusowego. Lwów 1866 r.

O. Jackowski Henryk, nietylko zachca swoich, ale sam
wystpi do walki przeciw socyalistom i wyda:

O socyalizmie, uwagi dla socyalistów i katolików. Kraków 1892 r. —
List otwarty do X. Stojaowskiego 1896 r. — O potrzebie programu i zaoenia
dziennika katolickiego 1897 r. — O wyborach (Gosy kat. nr. 2) 1900 r. — Obo-
wizek katohckiej pracy na polu spoecznem (tame nr. 4) 1901 r. — O zna-

mionach kraju katolickiego (referat na Il-gim wiecu katohckim we Lwowie
w Ksidze pamitkowej tego wiecu 7, 8, 9 lipca 1896 r.). ókiew 1898 r. —
Adres Polaków, zoony u stóp Ojca w. Leona XIII podczas audyencyi piel-

grzymki polskiej 8 maja 1900 r. (z aciskiego oryginau, który sam uoy). —
Sprawa Wrzesiska (Przegl. powsz. t. 73).

O. Zaski Stanisaw. Gówne jego dziea:

Czy Jezuici zgubili Polsk? (dzieo polemiczne) 3 wydania. Lwów 1872

i 1874 r. Kraków 1883 r. — Zniesienie Jezuitów i ich zachowanie na Biaej-

rusi, 2 tomy. Lwów 1874—1875 r. Tom II przetumaczony na jzyk francuzki
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przez O. Vivier i woski przez ks. Antoniego Buzzeti p. t. Les Jesuites de la

Russie blanche 2 tomes. Paris 18S6. — I Gesuiti delia Russia Bianca. Prato

1888 r. — O masonii w Polsce na ródach wycznie masoskich od 1742

do 1822 r. Kraków 1889 r. — Geneza i rozwój nihilizmu w Rosyi, 2 wydania.

Kraków 1892 i 1894 r. — Jezuici w Polsce 1564— 1905, tomów 5, ksiek 11.

Lwów lPOl-1903 r., Kraków 1905—1906 r.

Drobniejsze prace: Czerwony klasztor w Pieninach. Kraków 1879 r. —
Koció Jezuitów we Lwowie 1879 r. — Kilka uwag nad ksik ks. praata Li-

kowskiego: Dzieje kocioa unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku.

Pozna 1880 r. (przedruk z Kuryera pozn.). — Kilka uwag nad dzieem ks. Ka-

hnki: Sejm czteroletni (przedruk z Kuryera pozn.). Pozna 1880 roku. — Kilka

uwag nad dzieem ks. dra Peesza: Geschichte der Union der ruthenischen Kir-

che mit Rom, 2 Bilnde (przedruk z Przegldu lwów. i Czasu). Lwów 1880 r.

i Kraków 18S1 r. — Kalikst Cygemberg Orowski. Lwów 1881 r. — Je/.uici we
Lwowie 1880 roku — wita (bogosawiona) Kinga i jej klasztor starosdecki.

Lwów 1882 r. — Misye w Persyi w XVII i XVIII wieku. Kraków 1882 r. —
Plan zniesienia kocioa grecko-unickiego w Rosyi (z francuzkiego przez O. Mar-

tinowa). Kraków 1882 r. — Relforma XX. Bazyhanów w Polsce w XVII wieku.

Lwów 1883 r. — Szkic dziejów Zgromadzenia Sióstr Serca Jezusowego na ziemi

polskiej. Kraków 1885 r. — Masonia, jej statystyka i dziaalno, r. 1889. —
Pastwo carów i Rosyanie. Ich religia, przez Anatola Leroy Beaulieu, tom III

w streszczeniu. Kraków 1890 r. — Lojola i Manreza (przedruk z Kuryera pozn.)

1891 r. — 00. Jezuici w Stanisawowie. Nowy Scz 1896 roku. — 00. Je-

zuici przy kociele w. Piotra i Pawa w Krakowie. Nowy Scz 1896 r. — Niewola

w Afryce, 4 broszury 1889— 1890 r. — Szereg broszur przeciw socyalizmowi:

Socyalici nasi wobec rozumu. Nowy Scz 1896 r. — Socyalistom naszym na

kold » Czerwony sztandar «. Kraków 1897 r. — Czerwony sztandar i Teolog

socyahslów Daszyski 1897 r. — Socyalici a ydzi i Czerwony katechizm so-

cyalistów 1900 r. — Program na r. 1900. — Credo i pie galicyjskich socya-

listów (dla klas wyksztaconych) 1900 r. Broszury te, wydane kada w 10.000

egzemplarzy, a nadto dwie ostatnie ogoszone zostay równoczenie w 5 dzien-

nikach: Czas, Gazeta narodowa, Przegld, Ruch katolicki, Kuryer poznaski, do

których, równie jak do Bonus Pastor i Wiadomoci kocielnych we Lwowie, prze-

sya liczne artykuy, recenzye, korespondencye i nekrologi. Niepodobna wyli-

cza wszystkie. Waniejsze te:

1) W Czasie: Jan Kazimierz winiem, Jezuit i kardynaem 1875 r. —
Korespondencye: z Nancy 1875 r., Zegestowa 1876 r., Karlsbadu 1875 r, (felie-

ton), Szczawnicy 1882 r., Oberamergau (feilcton) 1890 r., Cauteret i Lourdes

1891 r. i t. d. — Om relacyi (dyaryusz) o pobycie ks. nuncyusza Jacobiniego

we Lwowie 1871 r. - Recenzye: franc. dziea Ks. Halka Ledóchowski, kardy-

na i arcybiskup 1875 r. — Rom et Demetrius O. Pierlinga 1878 r. — Histo-

ryi polskiej ksig XII, prof. J. Szujskiego (felieton) 1880 r. To w Czasie.

2) W Ruchu katolickim: Monografia ks. .lakóba Wujka 1896, nr. 24—27,

(w felietonie). — Latarnia socyalislów^ 1900, nr. 22 i 23. — Dwa listy pasterskie

przeciw socyalistom 1900, nr. 28 i 29.
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3) W Gazecie narodowej: Legendy Niemojewskiego, (felieton) 1902 roku

19 stycznia. — Jeszcze o Legendach Niemojewskiego w kronice w lutym 1902 r.

4) W Przegldzie pod redakcy Masowskiege we Lwowie: Socyalici

i ich prorok Stojalowski w Nowym Sczu (1896 r. 29 padz.) — Dzie zadu-

szny (przeciw wiecom i kwiatom, jako zwyczajowi masoskiemu).

5) W Wiadomociach kocielnych 1900 r. str, 47 i 57: Ksia a socya-

lizm. — Recenzya dziea Juliana Bartoszewicza: Szkic dziejów kocioa ru-

skiego r. 1880, str. 170 i 180 i w osobnym przedruku. — W encyklopedyi ko-

cielnej ks. Nowodworskiego artyku: Jezuici 1876 r.

Najwicej jednak pisa w dwutygodniku Przegld hoowski, pod

redakcy ks. Edwarda Podolskiego w latach 1872— 1880, bo oprócz

dzie: Czy Jezuici zgubili Polsk, Zniesienie Jezuitów, które si

przez 4 lata tam drukoway, zanim wyszy osobno, umieci koo
50 artykuów rónej treci, najczciej z polemicznem zabarwie-

niem. Najwaniejsz bya krytyka litografowanych »Wykadów hi-

storyi kocielnej ks. Delkiewicza (Rusina) na uniwersytecie lwow-

skim « 1873, str. 17— 64, za któr pochwalia go nawet liberalno-

demokratyczna wówczas Gazeta narodowa. Wykady te dla józefi-

skich i schizmatyckich pogldów autora, dostay si na Index^

pomimo to ks. Delkiewicz miewa je dalej, a go przecie namie-

stnik hr. Badeni do pójcia na pensy nakoni. Powane byy
i inne artykuy, wywoane potrzeb chwiU jak:

Rada miasta Wiednia. — Jezuici i polskie dzienniki 1872 r. — Moralno
dziennikarstwa lwowskiego 1872 roku. — Pisma ks. Hieronima Kajsiewicza

(obszerna recenzya) 1872 r. — Przeladowanie katolickiego Kocioa w cesar-

stwie niemieckiem i Austryi 1872 r. — Memorya biskupów niemieckich 1872.

—

Ks. biskupi Hefele, Strossmayer i ks. Theiner 1872 r. — Ks. arcybiskup Ledó-

chowski wobec rzdu pruskiego i Polaków 187'^ r. — Przysze Conclave i ksi
Bismark 1873 r. — Sprawa Kocioa w wiedeskiej radzie pastwa 1874 r. —
Pojedynki 1874 r. — Stosunki obyczajowo-religijne za czasów Stanisawa Au-

gusta (rozprawa hist.) 1775 r. — Sobór watykaski, ks. August Theiner i Sobór

trydencki (nowo przez niego wydany w 2 tomach) 1885 r. — Maurycy Mann
(nekrolog) 1876 r. — Obecne przeladowanie Kocioa katolickiego w Prusach

1877 r. — Thiers, ks. praat Komian, nekrologi 1877 roku. — Marya Teresa

i pierwszy rozbiór Polski (rozprawa historyczna) 1878 r. — O sejmie czterole-

tnim ks. Kalinki 1880 r. — Oprócz tego 48 recenzyi dziel i dzieek, które od

1871— 1882 r. si ukazay i kilka polemik miejscowych.

Gdy redakcy Przegldu lwowskiego za zgod, a nawet na y-
czenie ks. Podolskiego, objli Jezuici i przemienili na miesiczny

Przegld powszerJmy w Krakowie 1884 roku, O. Zaski prowadzi

przez rok przeszo dzia bibliograficzny, przez kilka miesicy
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-Sprawy Kocioa « i wyda zeszyt I-szy, zasilajc to pismo iisto-

rycznymi artyl^uami i recenzyami a dotd. Waniejsze s:

Wojenne plany Stelana Batorego 1884, t. 4. — Przed 800 laty (epoka

Grzegorza VII)* 1885 r. — Stefan Batory 188'i r. — Przed 300 laty karta z dzie-

jów Kocioa w Anglii 1887 r. — O Masonii w Polsce (skrócenie dziea pod

tyra tytuem) 1888 r. — Geneza nihilizmu 1891 r. — Rozwój historyczny nihi-

lizmu w Rosyi 1891 r. — Socyalici i terroryci polscy w zaborze rosyjskim

1892 r. — Z dziea: Jezuici w Polsce 7 artykuów 1896—1898 r. — Na lata

piotrowe Leona XIII 1902 r.

By wreszcie jalvby nadwornym nekrologist Jezuitów. Pisa

i ogasza najczciej w Czasie i pismacli Icocielnych, nel^rologi:

00. Stefana Nil^olki 1878 r., Józefa Browna 1880 r., Jana La-

ciawca i Fryderyka Kolinka 1881 r., Franciszka Kautnego 1882 r.,

Kamila Praszaowicza i Wadysawa Gierasiskiego 1883 r., Igna-

cego Poczobuta, ostatniego biaoruskiego Jezuity f 3 stycz. 1885 r.,

Aleksandra Buclity, Franciszka Broeera 1885 r., Teofila Baczy-

skiego 1886 r., Karola Baraskiego i Ludwika Adlera 1887 r., Mi-

koaja Baworowskiego f 27 sierpnia 1887 r., Amanda Kraetziga

18S8 r., Iwona Czeowskiego 1889 r., Zdzisawa Bartkiewicza 1890 r.,

Wilhelma Merkla 1891 r., Franciszka Habeniego 1894 r., Jana

Stojka 1896 r., Kazimierza Biedla 1898 r., Jana Badeniego 1899 r.,

Wadysawa Zaborskiego 1900 r., Wadysawa Sebastyaskiego

1903 r. i t. d. W ostatnich latach wyrcza go w^ nekrologii je-

zuickiej O. Antoni Boc, rektor krakowski; a e to nie wesoa ro-

bota, wic aby jej oszczdzi innym, napisa swój wasny nekrolog

i zoy u archiwaryusza prowincyi.

O. Bartkiewicz Zdzisaw w Przegldzie poivszechnym ogo-

si kilka prac swoich:

Jan III w Piekarach 1886, t. 11. — Dzisiejszy ustrój Kocioa w Ame-
ryce 1887, t. 13, 14. — w. Alfons Marya Liguori, doktor Kocioa w lOO-le-

tni rocznic mierci 1887, t. 15. — 00. Redemptoryci w Polsce 1878, t. 17.

—

Trzy korespondencye z Malty 1889, t. 22—24. — Przyczynek do historyi ko-

cioa Panny Maryi w Krakowie 189), t. 29.

W Przegldzie lwowskim roku 1883 zamieci wiersz bohaterski: Jan III

król polski, pogromca potgi otomaskiej.

O. Badeni Jan, napisa powan, na tle wspóczesnych dzie-

jów monografi p. t.: *Ks. Stanisaw Chooniewski*. Kraków 1899 r.,

osobno za wyda jego » Kazania « w 2 tomach. Kraków 1888 r.
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»ywot ks. Karola Antaniewicza*. Kraków 1896 r. A nadto ogo-

si drukiem 27 rozpraw iistoryczno-spoecznycti, opartyci na pod-

stawie naocznych bada i spostrzee, jakie zebra, zwiedzajc

pierw kraje i miejscowoci, o których chcia pisa. Zadaniem jego

byo wskaza niebezpieczestw^a ruchu radykalnego na Rusi gali-

cyjskiej, i innych chorób spoecznych, aby ostrzedz tych, do któ-

rych leczenie ich naley, sam za praktycznych rad nie podaje a-
dnych. Oto ich nagówki:

Emigracya ludu polskiego do Niemiec. Kraków 1889 r. — Walka prze-

ciw niewolnictwu. Lwów 1889 roku. — Z wycieczki na Górny Szlsk. Kraków

1890 r. — Polacy w Anglii, tame 1890 r. — Maria-Zell, wraenia z podróy
tame 1891 r. — W Czerniowcach, wraenia z podróy 1892 r. — Niedziela

w Krakowie (obrazek spoeczny) 1893 roku. — Welehradzkie zjazdy. Kraków

1893 r. — Midzy Sowianami, cz I 1893 r., cz II 1896 r. — Ruch lu-

dowy w Galicyi 1895 r. — Radykali ruscy. Kraków 1896 r. — Obrazki z kra-

kowskie] ndzy 1897 r. — Demoralizacya szerzona przez wypoyczalnie ksi-

ek, zwaszcza ydowskie. — Te i inne zebra i wyda p. t.: Studya i szkice

(27 rozpraw) 3 tomy. Kraków 1899 r.

Rów^noczenie, jako wspópracownik Przegldu powszechnego

prowadzi co miesic dzia » Sprawy Kocioa « przez 672 lat (od

1886-1896 r.) z pewnemi przerwami, i zasili to pismo 55 arty-

kuami rozmaitej miary i treci, w innych za pismach krajowych

i zagranicznych, umieci okoo 100 artykuów. Jego referaty na

wiecach katolickich w Krakowie i Lwowie, 1893 i 1896 r., druko-

wane w Ksigach pamitkowych tyche wieców. Pisarz niezmiernie

podny i uzdolniony, al wielki, e zmar tak modo.

O. Zaborski Wadysaw, zaoyciel i wspópracownik od

1881— 1902 r. Mlsyi hatolichich i PrzegJda j)oivszechncgo. Artykuy

które w tych czasopismach umieszcza, wyda w Krakowie oso-

bno p. t.:

W pónocnej Ameryce Atabaska Mackenzi (wikaryaty apostolskie w Ka-

nadzie). Kraków 1890 r. — Religie Aryów wschodnich 1894 r. — róda histo-

ryczne Wschodu, odnonie do Pisma w. 18'^8 r. — Najslarsze ludy na wie-

cie, sludyum etniczno-religijne 1898 r. — Oprócz tych dzie, w Przegldzie po-

wszechnym umieci kilka rozpraw o poudniowych Sowianach: Horwaci w Dal-

macyi 18^'4 r., zeszyt stycze i luty. — Sowianie na Wgrzech 188.') r., zeszyt

maj. — Lubiana. Sowecy i ich stanowisko etnograficzne i polityczne 1885 r.,

zeszyt lipiec.
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O. Jan Sygaski, urodzony 1853 r. w ukowicach, w po-

wiecie tarnowskim. Ukoczywszy szkoy w Tarnowie, wystpi do

zakonu w Starejwsi 1871 r., gdzie odby nowicyat, 2 lala iuma-

niorów i 3 lata filozofii. Teologii za sucha w Krakowie, a wy-

wicony r. 1880, przez biskupa Albina Dunajewskiego na kapana,

oddawa si przez rok studyom Ojców Kocioa. Trzeci rok pro-

bacyi odby pod O. Biilowem w St. Andrii w Karyntyi. Pracowa

jako kaznodzieja w acucie, u w. Barbary w Krakowie, Tarno-

polu i Czerniowcach. Gównie za w Nowym Sczu przez lat 10,

we Lwowie przez lat 15, gdzie byt take duchownynn dowu lwow-

skiego przez lO lat. W tym to czasie by spowiednikiem staym

Seweryna Morawskiego, arcybiskupa lwowskiego, przez 3 lata

z gór, którego te dysponowa przed mierci. Powicajc si

przytem badaniom historycznym, drukowa swe prace w Przewo-

dniku naiiJcowym i lieracJdm, a nadto wyda nastpujce dziea:

Obraz askami syncy Matki Boskiej Pocieszenia i koció 00. Jezuitów

w Nowym Sczu. Kraków 1891 r. — Historya naboestwa do Najw. Serca

Jezusowego po caym wiecie, a w szczególnoci w Polsce. Kraków 1892 r. —
Nowy Scz, jego dzieje i pamitki dziejowe. Szkic historyczny na pamitk
600-letniej rocznicy zaoenia tego miasta. Z 10 rycinami. Nowy Scz 1892 r —
Historya Nowego Scza od wstpienia dynastyi Wazów, do pierwszego rozbioru

Polski. 3 tomy. Lwów 1901— 19U4 r.; adne podobno miasto w Galicyi niema

tak ródowo opracowanej historyi. — Arendy klasztoru starosandeckiego XVI

i XVII wieku. Z 15 rycinami. Lwów 1904 r. — Obraz Matki Boskiej Pociesze-

nia askami syncy, w kociele 00. Jezuitów we Lwowie. Kraków 1904 r. —
To w Ksidze pamitkowej kongresu maryaskiego we Lwowie 1904 r. — Ana-

jekta sandeckie do XVI i XVII wieku. Z planem miasta. Lwów 1905 r. — Mo-

nografia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, ukoronowanego w kociele lwow-

skim 00. Jezuitów 28 maja 1905 r. Z 24 rycinami. Lwów 1906 r. — w. Sta-

nisaw Kostka, patron Lwowa, z rycinami. Lwów 1906 r.

O. Czermiski Marcin, jako redaktor wyda dotychczas

17 tonnów Mtsyi IcatolhJcicJi i tyle tonaów RoczniJcóio rozhrzaoienia

wiary. Prócz licznych artykuów, ju to pod wasnem imieniem, juz

to bezimiennie, zamieszczanych w^ Misyarh^ wiksze prace w tern

pimie drukowane, wydawa w osobnych dziekach, jak:

Szkice cywilizacyi Afryki. Kraków 1K90 r. — Szkice z Indyi. Kraków

1891 r. — Pamitnik niewolnika afrykaskiego. Kraków 1891 r. — W^ Norwe-

gii i Laponii. Kraków 1897 r. — X. Micha Twardowski T. J., misyonarz w In-

dyach wschodnich. Kraków 1892 r. By on rodem z Bezwodny na Litwie, nale-
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a do prowincyi tuluzkiej, lecz kilka lat uczy w konwikcie tarnopolskim, zanim

si uda na misye. — yciorys ks. Wadysawa Michaa Zaleskiego, arcybiskupa

tebaskiego, delegata apostolskiego w Indyach wschodnich. I{raków 1901 r. —
To samo przedtem po niemiecku w pimie »Alte und neue Welt«. — Wilhei-

mma Balko z Zaleszczyk, (zakonnica umczona za wiar w Nowe] Pomeranii

1904 r.). Kraków 1904 r. — yciorys kardynaa Ledóchowskiego w tomie XXI
i XXII »Misyi«, dotychczas nie wydany w osobnej ksice.

W wolniejszych chwilach odbywa wycieczki misyjne do Polaków opusz-

czonych na obczynie, przyczem zapoznawa czytelników »Misyi« z krajami

przez siebie zwiedzanymi, a nastpnie w osobnych dziekach z maemi zmia-

nami swe prace ogasza p. t.: Abania. Kraków 1893 r. — W Dalmacyi i Czar-

nogórze. Kraków 1896 roku. — Z podróy po Bonii i Hercogowinie Kraków

1899 r. — Wspomnienia z misyi midzy Polakami nad Bosforem, w Bonii i na

Krecie. Kraków 1901 r. — Z Grecyi, Krety. Kraków 1902 r. — Kolonie polskie

w Bonii. Wspomnienia z misyi w r. 1902 r. Kraków 1903 r. — Wyprawa na

Patmos, Efez i Kret. Kraków 1904 r.

W » Przegldzie powszechnym* prowadzi dzia: Z ruchu religijnego (tom

XXVIII—XXXI), zamieszcza recenzye gównie z pimiennictwa zagranicznego

i nastpujce prace: Sprawa wódczana ze strony yciowej, w tomie XXII. —
Kongres katolicki w Liege, w kwestyi socyalnej, w tomie XXI. — Odwiedziny

Polaków w Bonii, tom LIX. — Na Krecie, tom LXIV. — Na wyspie Patmos

tom LXXII. — Najnowsze wykopaliska na Krecie, tom LXXX. — Wród ruin

Efezu, tame. — Dom Najwitszej w okolicy Efezu, t. LXXXI.

Kilka jego artykuów drukowa krakowski »Czas«, lwowski »Przegld«,

warszawski » Przegld katolicki «, dzienniki szlskie i zagrzebskie, w tómaczeniu

chorwackiem, a dyecezyalne pismo spalataskie w Dalmacyi ogosio jego arty-

ku w woskim jzyku: O stosunkach Kocioa katolickiego w Rosyi. — W Ksi-

dze pamitkowej wiecu katolickiego w Krakowie 1893 r., jest jego duszy refe-

rat: O potrzebach duchownych wychodców polskich, rozrzuconych w rónych

czciach wiata. - W »Wieku modym« z r. 1898 artyku: Ostrobrama w Wil-

nie i na Ceylonie.

Prócz tych oryginalnych prac, wyda osobno drukowane poprzednio w »Mi-

syach katolickich «: Listy z Madagaskaru O. Jana Beyzyma T. J. Kraków, 4 wy-

dania 1900—1904 r. i kilka dzieek pióra ks. arcybiskupa Zaleskiego, jak: Apo-

sto Ceylonu O. Józef Vaz. Kraków 1896 r. — Podró po Indyach w r. 1896.

Kraków 1897 r. — Mczennicy w Indyach. Kraków 1898 r. — Podró po Indo-

Chinach w r. 1897 i 1898. Kraków 1898. — Z polecenia wiedeskiego nuncyu-

sza, ks. arcybiskupa Agliardi i wedle jego wskazówek ogosi drukiem broszur:

Odezwa do katolików w sprawie zaoenia generalnego seminaryum w Indyach.

Kraków 1895 r. To samo po niemiecku. Kraków 1896 r.

O. Wall Tomasz, ur. w Galicyi 1855 r., wstpi do za-

konu 1872 r. Lat kilka by profesorem historyi naturalnej i aciny

w konwikcie tarnopolskim, retoryki w Starejwsi, a nastpnie spo-

wiednikiem, kaznodziej i misyonarzem w rónyci domach, substy-
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tutem sekretarza w kuryi jeneralskiej w Rzymie. Od r. 1897 jako

archiwista prowincyi, uporzdkowa w znacznej czci archiwum

zakonne w kolegium krakowskiem, uzupeniajc przytem sw arcy-

mozoln, niezmiernie wan dla historyi Jezuitów polskich prac,

któr ogosi drukiem p. t.

:

Gatalogus Domorum Soc. Jesu in Polonia una cum earum praediis ac

possessionibus, ordine alphabetico compositus 1564— 1899. Cracoviae 1899. (Al-

fabetyczny spis nietylko domów jezuickich w Polsce, ale dóbr i majtków do

nicli nalecych.

Podj i drug, niemniej mozoln a wan. Oto przy pomocy brata Pa-

wa Wolaka, pisarza natenczas przy kuryi prowincyalskiej, uoy i wyda bra-

kujce katalogi Jezuitów polskich po wygnaniu z Rosyi 1820 r., po rozprosze-

niu 1)*(48 r.

Catalogi Sociorum et officiorum Provinciae Galicianae Soc. Jesu ex annis

1821— 1832. Gracoviae 1900, w 8-ce, str. 248. — Catalogi dispersae Provinciae Ga-

hcianae Soc. Jesu ex annis 1849— 1852, Gracoviae 1901, w 8-ce, str. 86.

Liczne te s jego pióra artykuy historyczne zakonne w Na-

szych Wiadomociach^ które on sam od 1903 r. jako manuskrypt

zeszytami wydaje. O jego rzetelnej zasudze w wydaniu poezyi Sar-

biewskiego mówiem wyej (str. 867).

O. Kraetzig Amandus, ur. w Hammer, na Szlsku pru-

skim 1848 r., wstpi do nowicyatu 1866 r., profesy zoy 1884 r.

Zaraz po ukoczeniu nauk w zakonie, wykada filozofi i etyk

przez rok, prawo kanoniczne, teologi moraln i history kocieln

lat 7, do mierci przedwczesnej 6 stycznia 1888 r. W Przegldzie

powszechnym umieci rozpraw historyczn:

Janssen i historya reiormacyi. r. 1886 — 1887, t. 10—14. Nadto recenzye

kilku dzie.

O. Arndt Augustyn, w Przegldzie powszechnym umieci
kilka rozpraw:

Z dziedziny liistoryi kocielnej 1885 r., 1886, tom 10. — Nowoytny ra-

cyonalizm biblijny 1886— 1887, t. 12. — Pogld na literatur histor. w Niem-

czech 1886—1887, t. 14. — Ostatnie wydawnictwa niemieckie z dziedziny hi-

storyi kocielnej 1887, t. 15. — Stosunek pastwa pruskiego do Kocioa 1887

do 1888, t. 16— 17. — Rzut oka na najnowsz literatur niemieck 1888

do 1889 r.

JEZUICI W POLSCf. V. 76
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O. Sas Józef, z Galicy i, w 16 roku wstpi do Jezuitów

1884. Oprócz nauk zakonnych ukoczy fakultet filozoficzny w uni-

wersytecie krakowskim, od 1889 r. profesorem jest historyi i lite-

ratury polskie] w gimnazyum chyrowskiem.

W »Przegldzie powszechnym* oprócz trzech artykuów hterackich: o Ale-

ksandrze Lorencowiczu, Jezuicie z epoki panegiryczne] i ksidzu Tomaszu Mo-

dzianowskim, Jezuicie (r. 1893, 1896 i 1898, t. 39, 41, 47), umieci kilka cen-

nych rozpraw historycznych: Wyprawa Zamojskiego na Modawi 1897, t. 56.—

Stosunki polsko-tureckie w pierwszych latach Zygmunta III, 1897, t. 55. — Ukady

o lig przeciw Turkom za Zygmunta III, 1899, t. 63.

O. Borkowski Zbigniew Stanisaw, urod, we Lwowie

r. 1864 z Fredrówny, synowicy sawnego Aleksandra (starszego),

ale wychowany u Jezuitów austryackich w Kalksburgu pod Wiedniem,

wstpi do prowincyi niemieckiej, czas tylko krótki bawic w kraju.

Pracowa przy redakcyi Stimmen aus Maria Laach, obecnie jest

profesorem w konwikcie w Feldkirchen. Polskim jzykiem wada

dobrze, w Przegldn powszechnym umieci artyku:

Istota nowszej historyografii 1902, t. 75, 76." — W ojczynie Spinozy

1905, t. 85.

O. Tomniczak Wawrzyniec, urodzony w Galicyi 1863 r.,

wstpi do zakonu 1881 r., studya teologiczne odby w francuzkiem

kolegium na wyspie angielskiej Jersey i do wydawanych tame

Listów ersejsMch poda 9 artykuów w jzyku francuzkim:

Sprawa seminaryum w Kielcach 1893 r. — Przeladowanie Unitów w Ro-

syi 1895 r. — Polska. Przeladowanie katolików w Rosyi 1896 r. — Uzdrowie-

nie przez b. Andrzeja Bobol. 1898 r. — Jezuici i socyalici na Szlsku i w Ga-

licyi 1898 r. — Syberya. Stan kocioa katohckiego 1898 r. — Matka Boska

nowieyacka w Starejwsi 1898 r. — W feiletome »Ruchu katolickiego* we Lwo-

wie 26 lipca 1898 roku artyku: Nowe ksiki. — W » Gazecie kocielnej « we

Lwowie 1899 r.: Rekolekcye w kociele anglikaskim. — Asceza rekolekcyjna

w anghkaskim kociele.

§. 127. Pisarze z dziedziny innych nauk i poezyi.

1773-1905.

O. Estko Piotr, Mazur, ur. 1749 r. Wstpi do mazowie-

ckiej prowincyi w omy 1766 r. i wanie rozpocz kurs teolo-

gii w Poocku, gdy Klemens XIV zniós zakon. On jednak w nim
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pozosta, zoy profesy 1784 r. By prefektem szkó i konwiktu,

profesorem filozofii, matematyki i teologii; od 1799 r. prowincya-

em, zarazem i rektorem w Orszy, na tym urzdzie umar 19 lu-

tego 1802 r. Wyda:

De aite rhetorica libri 5. Polociae 1799. — Institutiones styli utnusqae. so-

luti et ligati. Tame 1800 r.
i).

O. Brzozowski Rajmund, Litwin, ur. 1763 r. wstpi do

zakonu w Poocku 1780 r., profesy zoy 1798 r., wykada hu-

maniora, filozofi, matematyk, teologi przez lat 17, asystentom

by jeneraa Brzozowskiego, swego imiennika, kanclerzem, wreszcie

rektorem poockiej akademii rok trzeci, gdy Aleksander I wydali

Jezuitów^ z Rosyi. O. Rajmund uda si do Rzymu, wybrany na

asystenta Niemiec przy jenerale Fortis, ostatnich lat kilka dla sta-

roci i chorób, zamieszka w Neapolu i tu umar 1848 roku. M
wielkich zdolnoci, nauki i wymowy. Wyda:

O sposobie zatrzymania i rozmnoenia zdrowego smaku mowy i wy-

mowy ojczyste] (odczyt na publicznem posiedzeniu akademii dnia 16 wrzenia

1818 r.). — Rozbiór sztuki rymotwórczej Horacyusza. Obie rozprawy w » Mie-

siczniku poockim« 1818 r. — W rkopisie zostawi: Sownik sawnych pisarzy

polskich, tomów 5, który podczas rewolucyi w Xeapolu 1848 r. zagin *).

O. Condrau Jakób, Szwajcar, urod, w Dissentis 1779 r.

Zosta Jezuit w Poocku 1805 r., majc 27 lat. Profesorem by
matematyki i historyi naturalnej w Poocku, Nowarze we Woszech
i Tarnopolu przez lat 30, umar 1836 r. Wyda:

Elementa Geometriae tlieoriticae et practicae. Polociae 18)8. — Opisanie

rzadkiego kompasu nav-ca o3'./.vjv, (w ^Miesiczniku poockim*) ').

O. Hawryowicz Piotr, wyborny helenista wyda w Mie-

siczniku polocklm 1818 r. rozpraw:

(J potrzebie greckiego jzyka dla tych, którzy si naukami bawi. — Przy-

gotowa do druku przokad polski tizocli pierwszych ksig Tucydidesa *).

') Brown IHO.

«) Tame 137.

") Tame 150.

*) Tame 191.

76*
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O. Iwicki Ignacy, rodem z Upity na Litwie, majc lat 19
zostaje Jezuit w Poocku 1800 r. Profesorem by poetyki i reto-

ryki, take dla kleryków jezuickich, przez lat 11, i wspópracowni-
kiem MicsiczniTia poocJciego. Umar modo w Kossowie w Galicyi

1823 r. Napisa:

Rozprawa, w której si dowodzi, ze ludzie rozpustnych obyczajów, we
wzgldzie nauk moralnych, dobrymi pisarzami by nie mog.

O. Korsak Antoni, Biaorusin, od 1781 r. Jezuita, zdolny
uczony i roztropny. Profesorem by gramatyki i wymowy lat 9,

sekretarzem prowincyaa lat tyle; rektorem w Orszy, Mohilewie,
Tarnopolu i Tycu, prefektem nauk w Starejwsi, gdzie umar
1831 r., majc 67 lat wieku. Wyda za modu:

Dictionarium latino-polonicum. Polociae 1796 »).

O. Piotrowicz Stanisaw, w Miesicsnihu pohckim 1818 r.

ogosi:

Rozprawa o skutkach nadprzyrodzony cli, pod pytaniami: co jest nadprzy-
rodzonego? co jest przeciwne zdrowemu rozsdkowi?

O. Stachowski Franciszek, Biaorusin, ur. 1790 r., wst-
pi do nowicyatu w Poocku 1803 r., profesorem by gramatyki
w Petersburgu, humaniorów w Poocku, odbywa 3 prób w Wi-
tebsku, gdy car Aleksander wydali Jezuitów z Rosyi 1820 r. Lat
kilka pracowa w Irlandyi, wróciwszy 1823 r., by teologiem bi-

skupa krakowskiego Woronicza 2 lata i na wasne zdaje si danie,
z zakonu wydalony w Tarnopolu w maju 1826 r.

Jako Jezuita ogosi w »Miesiczniku poockim« 1818 r. tomie I, rozbiór
dzieka Stanisawa Sokoowskiego (kaznodziei króla Batorego) p. t. Partitiones
Ecclesiasticae. Jako ex-Jezuita wyda dwie mowy aobne na egzekwiach za
dusz . p. Jana niadeckiego w kociele w. Anny w Krakowie 1832 r. i przy
zoeniu zwok w Krakowie ks. arcybiskupa warszawskiego Jana Woronicza,
a nadto yciorys arcybiskupa mohilewskiego St. Siestrzencewicza, odczytany na
posiedzeniu Towarzystwa nauk w Krakowie i uniwersytetu jagielloskiego dnia
27 maja 1809 r. 2).

») Brown 230.

2) Tame 388.
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O. Brown Józef, Anglik, urodzony na Morzu Batyckiem

1 czerwca 1801 r. Ojciec jego Jan, by lekarzem nadwornym ca-

rowej Maryi Teodorówny Wirtemberskiej, ony Pawa, a przytem

doktorem teologii i filozofii; matka Marya Rossi, Woszka, wielce

pobona. Wanie z Anglii pynli do Petersburga, wezwani tam

wnet po mierci cara Pawa, gdy Józef przyszed na wiat. Kszta-

ci si w konwikcie petersburskim i poockim, wstpi do nowicyatu

w Puszy 1817 r., rozpocz studya filozofii w Poocku, gdy ukaz

carski 1820 r., skaza go na wygnanie. Uda si do Ferrary, ale

wnet odwoany do Galicyi, uczy si w^ Przeworsku greki i niem-

czyzny, w Tarnopolu filozofii, w Starejwsi i Tycu teologii od

1824— 1828 r., a zoywszy wybornie egzamin, wywicony zosta

na kapana, od biskupa przemyskiego Potoczkiego w Przemylu.

Profesorem by w gimnazyum tarnopolskiem lat 4, i prefektem

nauk, 1838 r. rektorem. W r. 1843 widzimy go profesorem teolo-

gii w Sczu, 1844 r. znów prefektem szkó w Tarnopolu, 1846 r.

prefektem nauk w konwikcie lwowskim, 1848 r. rektorem tego

konwiktu. Podczas rozproszenia mieszka we Lwowie u Sióstr Serca

Jezusowego jako kapelan i spowiednik; oddany bibliograficznym

studyom, ale ju 1852 r. zostaje administratorem kocioa, wnet

superiorem rezydencyi lwowskiej, 1853 r. jedzie do Rzymu na wy-

bór jeneraa Beckxa i tam uzupenia zbiory swe bibliograficzne;

1854 r. obejmuje rzdy prowincyalskie, które dziery z poytkiem

prowincyi lat 12. Roku 1866 znów jest superiorem lwowskim,

1870 r. osiada, z powodu utraty suchu, na dewocyi w kolegium

krakowskiem, oddany modlitwie, nauce i pisaniu; 28 grud. 1879 r.

rano odprawia msz w., w trzy dni póniej, ^1 grudnia oddaje

ducha Bogu. Wielkiej nauki, erudycyi i rzetelnej cnoty m, spo-

koju i równowagi i pogody uinysu niczem nie zamconej.

Zostawi w^ rkopisie aciskim szkic dziejów zakonu na Bia-

ejrusi i w Galicyi i kilka rozpraw historycznych. Jedyn jego

»cik « jak sam przyznaje, prac, wydan drukiem, do której od

1820 r. zbiera materyay, zmuszony przewertowa »wieleset to-

mów i katalogów*, a 3 lata j porzdkowa, jest:

Biblioloka pisarzów asystencyi pi )lskie] Towarzystwa Jezusowego, z dwonia

dodatkami, po acinie napisana dla uytku O. Barkcra, wydawcy bibiiogrnlii ca-

ego zakonu, w latacli 1852— 1S55 we I.wowie, przetóniaczona na polskie przez
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O. Wadysawa I\iejnowskiego; wydana najprzód, z wielu niestety myl^ami,

w » Przegldzie poznaskiem «, potem w odbitce w Poznaniu 1862 r.

By on take korespondentem Tygodnika katolickiego w Gro-

dzisku od 1861— 1870 r., gównie w sprawie ruskiej i moskalofil-

skiego (witojurskiego) stronnictwa, dcego do Rosyi i propagu-

jcego sciizm. Na 96 korespondencyi, 35 zaczyna si od sów:

« nasze (t. j. lwowskie) ruskie Shwo«, organ moskalofilów, redago-

wany przez Poszczaskiego, który sw karyer zakoczy w Wil-

nie, jako Rosyanin prawosawny. Kilkanacie korespondencyi wy-

mierzonych przeciw ks. Naumowiczowi i ks. Terleckiemu, koryfeu-

szom moskalofilskiej propagandy na Rusi. Z wyjazdem 0. Browna

do Krakowa 1870 r. urywa si ta cenna korespondencya ^).

O. Czaykowski Konstanty, urod. 1859 r. na Ukrainie,

konwiktor tarnopolski, lat 17 majc, wstpi do nowicyatu w Sta-

rejwsi 1876 r., profesy zoy 1894 r. Jako wspópracownik Prze-

gldu poivszeclinego napisa kilka rozpraw:

Zwizek ludowy przeciw socyalizmowi w Niemczech 1893, t. 39. — Walka

szkoy pastwowej z wyznaniow w Ameryce. Tame. — Zasuga Kopernika

w filozofii 1893, t. 40. — Indukcya u Aristotelesa i Perypatetyków 1894 i 1895,

tomy 44, 45. — Przed wiecem antimasoskim 1896, t. 51. — Z ruchu o szko
wyznaniow 1897, t. 54. — Socyalici na wasnem gospodarstwie 1897 roku,

t. 55. — Ohyczaj na wsi rumuskiej 1898, t. 58. — Etyka Soowiewa 1899,

t. 61, — Astronomiczne okrelenie dnia Wielkiejnocy u Ojców Kocioa 1899,

1900, t. 63, 65. — Z wieków chway Babilonu 1900, t. 68. — Wskazówki chro-

nologiczne do ery Chrystusowej, 5 artykuów 1901, t. 69—72. — Od Rogera

Bakona do Harnacka 1901, t. 72. — Z odkry w dziedzinie egzegezy 1897,

t. 53. — Ruch soika w przestworzu. Tame. — Elektrodynamiczny system

wiata 1887, t. 54. — Teozofowie w Berlinie. Tame. — Czy niedziela czy sza-

bas? Tame. — Nowe pomysy unii anghkanizmu z patryarchatem ekumenicz-

nym 1901, t. 71. — aciski stronnik teologii greckiej 1902, t. 74. — Antido-

gmatyczny system Renouviera 1902, t. 75. — Czasopisma polskich socyaHstów

w roku ostatnim 1902—1903, t. 66, 77. — Gos polskiego biskupa o socyahzmie

1903, t. 77. — Socyalistyczny zjazd w Przemylu 1903, t. 77. — Poegnalny

wystp Herberta Spencera 1903, t. 77—78. — Najnowsze stanowisko socyah-

stów wzgldem Kocioa 1903, t. 78. — Pod dzisiejsz apologetyk: Papieztwo

jako wszechwadza pastwowa 1905, t. 85. - Gos Cerkwi ruskiej o plutokra-

tycznym Hberalizmie 1905, t. 86 2).

•) Nekrolog O. Browna. — Notatki brata Szyperskiego i O. Walla.

2j Notatki brata Szyperskiego i O. Walla.
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O. Pitkiewicz Wodzimierz, urod, w Galicyi 1865 r.,

wstpi do nowicyatu 1880 roku, profesy zoy 1899 roku.

Pracowa lat kilka przy konwikcie chyrowskim jako profesor a-

ciny w klasach wyszych, i tu powici si studyom nad Sarbiew-

skim. Owocem tych bada 7 artykuów o tyme kaznodziei kró-

lewskim i poecie uwieczonym, w Przegldzie lwowskim w latach

1891, 1893-1895, t. 30, 39, 41, 47, 48 umieszczonych. Wnet po-

tem napisa artyku:

W 800-letni rocznic wielkiego synodu w Clermont 1895, t. 48, a 1897 r.

przyczony zosta do redakcyi » Przegldu «.

Nie na dugo, bo ju 1897 r, wykada teologi dogmatyczn w Krako-

wie, 1902 r. jest superiorem we Lwowie, 1904 r. vice-sekretarzem asystencyi

niemieckiej w Rzymie, Nie zaniecha jednak pióra, tylko e przeniós si na

pole socyalne i w tyme » Przegldzie* ogosi:

Par sów o odczycie p. Daszyskiej 1897, t. 53. — Organizacya opieki

nad pracujcemi dziewcztami 1897, t. 54. — Strejk wobec etyki 1897— 1898,

t. 57— 58, (take w odbitce). — Z dziedziny ekonomiczno-socyalnej 1898 r.,

t. 57, 58. — Mistyczne ciao Chrystusa, a charaktery sakramentalne 1902, t. 73,

1903, t. 77, 78 (take w osobnej odbitce).

O. Kohlsdorfer Maksymilian, Szlzak, ur. 1866 r. wst-

pi do nowicyatu 1882 r. Po ukoczeniu nauk zakonnych i fakul-

tetu filozoficznego w^ uniwersytecie krakowskim z pomylnym egza-

minem, profesorem jest od 1894 r. filologii i Kteratury niemieckiej

w wyszem gimnazyum w Chyrowie. W Przegldzie potvszechngm

ogosi rozpraw:

Konwent I^ip trzynastu (z literatury niemieckiej) 1902, t. 74, 75. — Zato-

piony dzwon Hauptmanna a Nietsche 1903, t. 78.

O. Koppens Romuald, ur. 1865 r. w Tarnowie, wstpi
do nowicyatu 1882 r., wy.wicony na kapana 1896 r. Po zoeniu

egzaminu profesorskiego na uniwersytecie jagielloskim, uczy w Chy-

rowie literatury polskiej. Prócz artykuów kilku w Przegldzie po-

wszechnym wyda osobno:

Dwa lala w yciu ^St. Orzecliowskicgo (1548 i 1549). Kraków 1893 r. —
O sposobach oznaczania spógosek mikkici w Psaterzu b'loryaskim. Kra-

ków 1H93 r. — Ojcze nasz, Cieszkowskiego. Szkic krytyczno-literacki. Kraków

1896 roku.
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O. Pawelski Jan, ur. 1868 r.; w 16-ym roku ycia wst-
pi do Jezuitów, r. 1895 zosta przeznaczony na wspópracownilca

Frzegldu powszechnego^ ctórego od 1902 r. jest naczelnym redakto-

rem i stara si nietylko o dobór treci, ale o aktualno pisma.

Z licznyci jego artykuów waniejsze te:

Dzisiejszy spór o hierarchi anghkask 1895, t. 48. — Etyka w war-
szawskiem Ateneum. Tame. — Z dzisiejszych próbek etycznych: Tostowscy,

1896, t. 49. — Guyan a etyka przyszoci 1896, t. 50. — Oryginalny miesicz-
nik 1896, t. 50. — Nowe haso w Anglii. Tame. — Ostatni z natchnionych

1897, t. 56. — Program nowej poezyi polskiej 1898, t. 58. — Z estetyki kra-

kowskiego dekadentyzmu 1899, t. 62. — Illustracya do stosunków szlskich

1899, t. 64. — Dwa zmartwychwstania. Tostoj i Ibsen 1900, t. 66. — Pojcie
literackiej krytyki w 4 artykuach 1900—1901, t. 66—68 i 70. — Wesele Wy-
spiaskiego 1901, t. 72. — Z powodu Legend (Niemojowskiego) 1902, t. 73. —
Wilia Boego Narodzenia (1902 roku) 1903, t. 77. — Jubileusz a testament

Leona XIII 1903, t. 78. — Mczennikom Unii pierwsze pokolenie 1904, t. 82. --

Ukaz teleracyjny 1905, t. 86 »).

O. Lipk Leonard, Wielkopolanin, ur. 1867 r., wstpi do

nowicyatu 1887 r., po ukoczeniu nauk zakonnyci, naznaczony do

kolegium pisarzy. W Przegldzie powszechnym pisa gruntownie i po-

ytecznie na socyalnem polu:

Pierwszy katolicki kurs socyalny w Krakowie 1897, t. 55. — Z ruchu

agrarnego w Belgii 1998, t. 60. — Nowe prdy w socyalizmie na kongresie

stuttgarckim 1898, t. 60, 61. — Ideay spoeczno-ekonomiczne w Rosyi 1899,

t. 63. — Pooenie krawców w Krakowie i spóka produkcyjna 1901, t. 72. —
Okólnik Rampolh i katolicki ruch we Woszech 1902, t. 73. — Wraenia z Bru-

kseli 1903, t 77. — Na kongresie w Monachium 1903, t. 78. — Nowe kierunki

spoeczne i ideay przyszoci 1904, t. 79, 81. To w osobnej ksice 1904. —
Z naszych spraw spoecznych 1905, t. 86. — Nowy projekt reformy ubezpiecze-

nia robotniczego 1905, t. 86 2).

O. Ledóchowski Wodzimierz, ur. 1866 r., wyciowany
w Teresianum, teologicznych nauk suctia w kolegium Germanicum
w Rzymie i Tarnowie, gdy postanowi wstpi do Jezuitów, co te
uczyni 1889 r. Dokoczywszy nauk, wy.wicony zosta r. 1894 na

kapana w Krakowie przez kardynaa Dunajewskiego i przezna-

czony 1896 r. do kolegium pisarzy, lecz wnet powoany na supe-

') Tame.
2j Tame
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riora w. Barbary, rektora krakowskiego, a po zoeniu profesyi

1901 roku, na prowincyaa. Jako wspópracownik Przegldu po-

wszechnego umieci kilka artykuów religijno-filozoficznej i socyal-

nej treci:

Rozumno wiary 1897, t. 53. — Wewntrzna pewno aktu wiary 1897,

t. 55. — Ostatni list Leona XIII o bierzmowaniu 1897, t. 56. — Duchowie-
stwo a kwestya socyalna 1898, t. 57. — O wtpliwociach przeciw wierze 1898,

t. 59, 60. — Kilka uwag o ostatniem kongresie robotników w Krakowie 1898,

t. 59. — Co myl socyalici o religii 1899, t. 64. — Zjazd dziennikarzy so-

wiaskich 1899, t, 64. — Prowadzi te dzia » Sprawy Kocioa« przez trzy

bhzko lata 1897—1900 r.

O. Rejowicz Jarosaw, od r. 1895 stay wspópracownik

Przegldu powszechnego w dziale »Recenzye<^, nadto ogosi w nim:

Kaznodziejstwo Drubickiego. Rzecz oparta na rkopisie 1899, t. 58.

O Tuszowski Józef, ur. w Królestwie polskiem 1865 r.,

wstpi jako kapan do zakonu 1896 r., by 1900 r. wspópraco-

wnikiem Przegldu powszechnego, superiorem 1901— 1902 r. w Za-

kopanem, a przebywszy cik chorob, czas jaki sta na czele

Apostolstwa modlitwy i jego wydawnictw, 1904 r. pracowa jako

kaznodzieja i spowiednik w^ Tarnopolu, obecnie za w rezydencyi

w. Barbary. Znawca sztuk piknycli, zwaszcza muzyki, artykuami

na tem polu zasila Przegld powszechny:

Z wystawy obrazów 1899, t. 61. — O charakterze i zadaniu muzyki ko-

cielnej 1899, t. 63—66. — Miintz o Leonardzie da Vinci 1900, t. 67. — Myl
redniowiecznej sztuki 1900, t. 68—70.

O. Wiecki Wiktor, z Ksistwa poznaskiego, ur. 1867 r.,

wstpi do zakonu 1884 r. Po ukoczeniu nauk, na dwa zawody

1895 i 1901 r., profesorem by w seminaryum jasskiem, 1903 r.

przeznaczony do redakcyi Przegldu powszechnego, w którym ju
przedtem, mieszkajc w Rumunii, próbowa pióra:

Miron Gostin, przyczynek do historyi literatury polskiej XVII wieku 1897,

t. 53, 54. — Sprawa Ghenadego. Z najnowszych dziejów Cerkwi rumuskiej

1897, t. 54. — Gosy o Polsce w beletrystyce runuuiskiej 1897, t. 56. — Vasil

Alecsandri 1898, t. 59. — Jacinto Verdaguer, szkic z dziejów literatury katalo-

skioj 1900, t. 67. — .Ieux lloraux w Kolonii 1900, t. 67. — Z pism czasowych:

Aite und Neue Welt. Tame. — Poeta pessymizmu w ssiednim kraju 1900,
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t. 68. — Dziedziczno czy przypadek? Tame. — Jose Roumanille, Frederic Mi-

stral z lit. prowansalskiej 1901, t, 69—71. — Ze wiata agitacyi wród naszej

modziey 1904, t. 78, 81. — Z etyki naszego dziennikarstwa 1905, t. 85.

O. Hortyski Feliks, urodzi si 1869 r. w Gaicyi. Po

ukoczeniu teologii na uniwersytecie jagielloskim, wywicony na

kapana, wstpi do Jezuitów 1893 roku. Po nowicyacie uczszcza

znowu na uniwersytet w Krakowie, gdzie zoy pomylnie egzamin

na profesora gimnazyalnego. Uczy matematyki i fizyki w gimna-

zyum chyrowskiem, a take 1904 r. w kolegium sdeckiem, teraz

oddaje si specyalnie studyom przyrodniczym na uniwersytecie kra-

kowskim. W Przegldzie powszechnym ogosi:

Z dzisiejszych bada nad radium, i kilka artykuów o nowych odkryciach

i wynalazkacli w dziedzmie nauk przyrodniczych.

O. Rostworowski Jan, ur. 1876 r. w Górce pod Krako-

wem, jako suchacz praw wstpi do nowicyatu 1895 r. Po uko-
czeniu nauk, wykada 1905 r. teologi dogmatyczn w Krakowie,

zasilajc Przegld powszechny artykuami. Rozpocz wydawnictwo

» Broszur o chwili obecnej «, których ukazay si dotd dwie:

Z nowych kierunków myli katolickiej. (Na tle broszury prof. M. Zdzie-

chowskiego: Pestis perniciosissima). Kraków 1905 r. — Liberalny katolicyzm.

Kraków 1906 r.

Przetómaczy francuzkie dzieko O. Jana Croiseta T. J. : O naboestwie

do N. Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kraków 1903 r.

O. Krokoszyski Karol, ur. 1874 r., wstpi do nowi-

cyatu jako ukoczony maturzysta 1894 r., a odbywszy nauki za-

konne, czci w kraju, czci za granic, czas jaki pracowa przy

Przegldzie powszechnym^ obecnie jest profesorem etyki w^ kolegium

sdeckiem. Jego pióra s artykuy:

Dwa obozy we Francyi: I Rzdowy, II KatoHcki 1902—1903, t. 76,77.-

Towarzystwa etyczne 1904— 1905, t. 84, 85. — Kradziee nieletnich w Krako-

wie w roku 1904, studyum statystyczno-spoeczne. Kraków 1905 r., osobne od-

bicie z :» Przegldu powszechnego*.

O. Urban Jan, ur. w Królestwie polskiem 1874 r., wstpi
ju jako kapan do nowicyatu 1899 r. Uzupeniw.szy nauki, prze-

znaczony zosta 1905 r. do wspóredakcyi Przegldu powszechnego^
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jest oraz od r. 1905 wspóredaktorem praskiego pisma Slavorum

Litterae theologicae, które zasila swemi pracami.

Przed wstpieniem do zakonu, ogosi po rosyjsku w » Pamitkowej ksice
omyskiej gubernii« 1893 roku monografie 8 miast polskich: oma, Kolno,

Szczuczyn, Tykocin, Ostrów, Ostroka, Putusk, Maków.

W -Przegldzie powszechnym* artykuy: Doktryna Lwa Tostoja t. 82.

—

Niepokalane Poczcie Bogarodzicy na tle dogmatycznego rozwoju Kocioa
t. 84. — Z najnowszego ruchu w onie kocioa rosyjskiego t. 87 i t. d.

Nadto wyda osobno: Wskazówki dla Unitów 1904 r. — Czytania podla-

skie 1904 r. — Sw. Jozalat Kuncewicz. Kraków 1906 r.

W corocznych od 1894 r. » Sprawozdaniach prywatnego gi-

mnazyum 00. Jezuitów w Chyrowie« profesorowie tego zakadu

umieszczali naukowe rozprawy rónej treci, i tak:

O. Koppens Romuald, profesor literatury polskiej ogosi

1894 i 1895 roku cz rozprawy (pierwsze 6 rozdziaów);

Ze studyów nad znaczeniem czasopisma »Monitor« w drugiej poowie

XVIII wieku. To samo w odbitce.

O. Kohisdorfer Maksymilian, profesor Hteratury niemie-

ckiej, napisa 1896 i 1897 r.:

Friedrich Schlegels Ahliandlung: Uber das Studium der griechisciien Poe-

sie. — W » Sprawozdaniu* za na rok 1903: Zatopiony dzwon, Hauptmanna

i Nietsche.

O. Nuckowski Jan, profesor matematyki i nauk przyrodni-

czych, napisa w » Sprawozdaniu* 1898 r. rozpraw:

Zasadniczy punkt wyjcia w badaniu filozolicznem.

O. Sas Józef, profesor historyi umieci 1901 roku:

Zaburzenia w Siedmiogrodzie i krajach wooskicli za Michaa Multa-

skiego i jego wojna z Polsk (pod koniec XVI wieku). To samo w osobnej od-

bitce. Przemyl 1901 r.

O. Hortyski Feliks, prof. matematyki i fizyki 1902 r.

napisa:

Jonizacya gazów i rozkad atomu.
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O. Heczyski Eugeniusz, profesor religii, 1904 roku

ogosi:

Zarys wstpu do filozofii religii.

O. Gromadzki Aleksander, profesor niegdy astronomii

w uniwersytecie moskiewslcim, profesor fizyki w Giyrowie, umie-

ci 1905 r. rozpraw:

Zamienia soca cakowite i ich znaczenie w badaniu budowy soca.

Poeci.

Wieszczów natclmionyci w stylu Mickiewicza, Jezuici nie

mieli, ale znajdowali si w gronie ich mowie z prawdziwie poe-

tyckim talentem, a wicej takich, którzy, czujc w sobie poetyck

wen, pisali mniej lub wicej udatne wiersze, ukadali pieni pobo-

ne, piewane po kocioach. Do pierwszych naleeli:

O. Municki Nikodem, Biaorusin, konwiktor poocki, ma-

jc lat 16, wstpi do zakonu 1781 r. Niepospolitych zdolnoci, wy-

kada retoryk, filozofi, teologi przez lat 10, kaznodziej by
2 lata i rok regensem poockiego konwiktu. Znakomity helenista,

zna nowsze jzyki i literatury: francuzk, wosk i niemieck.

W poezyi tak si kocha, e nietylko chwile wolne, ale noce jej

powica, a pisa wiele na wzór klasyków, zwaszcza greckich:

De Christi ab inferis reditu Poema, wyjtki w » Miesiczniku poockim«

t. I, — Gelsus, tragedya. — Flawiusz, tragedya. — Zbiór 20 komedyi, tragedyi,

dramatów. Uoy te w klasycznej acinie history biaoruskich Jezuitów od

1772—1802 roku i traktat teologiczny o Sakramencie pokuty, ale zanim to zdo-

a wyda, sroga mier przecia ni ycia 1805 r. Krótko przed ni ogosi:

Putawa, poema epiczne. Poock 1803 r. — Drobniejsze poetyckie zabawki (ody,

bajki, epigramata) 2 tomiki. Poock 1804 roku. — Zabawki teatralne 2 tomiki.

Tame.

Drugim, godnym nazwy poety:

O. Antoniewicz Karol. ywa, bogata wyobrania, tkliwe,

rzewne, tskne a gorce serce, zmys pikna i poryw do wszyst-

kiego, co wzniose i szlachetne, oto cechy jego talentu i poezyi.

Pisa je i ogasza modziecem bdc i panem na Skwarzawie,

w latach 1824—1839 w Rozmaitociach lwowskich, p. t:
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Ptak 1824 r. — Rada w smutku 1825 r. — Wieczór 1826 r. — Jak dla

kogo. — piewak. — Lutnia. — Piosnka. — Gwiazda 1830 r. — Motyl. — Za-

pytanie. — Sokó 1833 r. — 1834 r. Prut. — Góry. — Echo. — Grobowiec

w puszczy. — Wspomnienie Mikuliczyna 1833 r.

Proz wyda w tym czasie: Wystawa sztuk piknycli w Wrocawiu
1837 r. — Wspomnienia z wdrówki przez Góry olbrzymie 1837 r. — O koniach

bronzowych w Wenecyi 1829 r. z niemieckiego. — Niektóre wiadomoci o ko-

niach angielskich 1830 r.

W »Sawianinie« za wydawanym przez Stanisawa Jaszowskiego we
Lwow^ie 1837—1839 r., ogo^si wierszem: Dobosz, pie huculska 1837 r. — Ro-

man, powie huculska 1839 r. — Jeden dzie ycia mego (z dziennika podróy
do Jass 1828) 1839 r. — Proza.: Uczeni Europy pod wzgldem Armenii 1839 r.,

przedrukowane w » Tygodniku literackim « w Poznaniu 1839 r. — Samotna stoi

rozprawka w »Gahzisches Abendblatt Mnemosyne«, wydawanem we Lwowie od

1824— 1829 roku p. t. : Warum blutiien die schónen Kiinste friiher ais die Phi-

losophie?

Osobno te wydal najpikniejsze z tej doby poezye: Sonety. Lwów
1828 r. — Listki palmowe, 12 pieni powiconych najlepszej matce. Wiede
1834 r. i Lwów 1835 r. — Bielany. Lwów 1829 r. — Tworzy i niemieckie poe-

zye: Der Ausllug in die Karpaten. Liederkranz. Wien 1829. — Wander-Tóne

ani Pruthfall bei Dora in karpatischen Gebirge. Wien 1834.

Pomostem niejako do drugiej doby, zakonnej jego poezyi i pism, jest za-

pewne z powodu choroby ony wydana ksieczka: Krótkie rozmylania w cza-

sie choroby, z francuzkiego Franc. Solignac Fenelona. Lwów 1838 r.

W zakonie napisa przeliczn elegi » Wspomnienia zakonne

«

w formie 6 listów umieszczonych z innemi poezyami jego w Dzwonku

lwowskim 1850 r. Dla nowicyuszów ukada wesoe piosnki na ma-

jówki i kolendy, niektóre z nich jak: >Usne Jezu na Maryi o-

nie «, przeszy do ludu, podobnie jak pieni »z Wianeczka Majo-

wego*, a zwaszcza »Nie opuszczaj nas« i » Chwalcie ki uma-

jone«, które nale do ulubionych pieni kocielnych. Znane dotd
jego poezye zakonne s te:

Kochaj. IjWÓw 1848 r. — W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej w Stanit-

kach. Piekary 1848 r. — Pamitka jednoci, zgody i bratniej radoci (3 poe-

zye). Lwów 1848 r. — Wianek krzyowy (12 poezyi). Lwów 1849 i 1864 r..

Warszawa 1853 i 1855 roku. — Wianeczek majowy, czyli Pieni majowe (jest

ich 16). Lwów 1854 r., Kraków 1872 r. i Warszawa 1853, 1855 r. — obek,
kolenda dla dzieci, ostatnie dzieko dokoczone przez O. Czeowskiego. Po-

zna 1857 r., Lwów 1890 r. — Nie opuszczaj nas, z muzyk na fortepianie Jó-

zefa Waszuka. Kraków 1863 roku. — Poselstwo Anioka w niebie do matki na

ziemi. Kraków 1870 i IHHO r. Przekad 1'rancuzki O. Aleksandra Vivier, w I'a-

ryu b. r.
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Zbiorowe, niezupene jednak wydanie poezyi Antoniewicza

z jego yciorysem pióra pani M. Steczkowskiej, ogosi ks. Ignacy

Polkowski w Krakowie 1861 r. Drugie dokadniejsze, ale jeszcze

niezupene, O. Jan Badeni p. t.: »Poezye ks. Karola Antoniewicza

T. J.« 2 tomy. Kraków 1895, 1898 i 1899 r.

O. Morelowski Józef, Biaorusin z pod Orszy, urodzony

1777 r., wystpi do nowicyatu w Poocku 1790 r., profesy zoy
1810 r. Uczy gramatyki lat 2, humaniorów lat 10 w Petersburgu

i Orszy; celowa w wymowie i poezyi aciskiej, rosyjskiej i pol-

skiej *). Peni urzd sekretarza przy prowincyale witochow-
skim w Poocku i w Tarnopolu, vice-rektora w^ Tycu, rektora

w Nowym Sczu 1828—1834 r. i Starejwsi 1836—1840 r., spo-

wiednika domu tame do mierci 1845 r.

W poockim » Miesiczniku « 1818 r. ogosi kilka ulotnych wierszyków:

Lutnia zawieszona przed rozpoczciem rekolekcyi, — Pogodne niebo przy pi-

knej nocy. — Woy. — Syreny. Osobno wyszy: Chronologia ksit i królów

polskich, napisana 1819 r., wydana w Krakowie 1848 r., Lwowie 1849 r. i Sta-

rejwsi 1899 r. — Poezye, 13 trenów na upadek Polski i sen, pisane 1795 r.,

wydane w Poznaniu 1854 r. — Alcyd mody, powie wierszowana dla uczniów

szkó tarnopolskich. Pozna bez roku.

Bosyjskie swe wiersze umieszcza w petersburskich i mo-

skiewskich czasopismach w latach 1804 — 1810 roku, które przeby

w Petersburgu, bdc tam profesorem take literatury rosyjskiej.

O. Michanowicz Jan, Witebsczanin ur. 1783 r., w 16 roku

ycia Jezuita, oddany poezyi i literaturze greckiej, umar modo, na

suchoty w Witebsku 1814 r.

^Miesicznik poocki« 1818 r. ogosi jego polski przekad Eurypidesa tra-

gedyi Orestes. — Inne przekady jak: Eurypidesa Fenicyanki, Sofoklesa Edyp,

Iliady ksiga I, pozostay w rkopisie.

O. Czeowski Iwon. Muzy swej próbowa na uoenie pie-

ni kocielnych do b. Andrzeja Boboli, do witego Kazimierza

i Jana FJritto, na cze Imienia Maryi i Niepokalanego Serca Maryi

*Idmy tulmy si jak dziatki«. Na Wielkanoc ^Alleluja yje Jezus«,

*) Katedr t po nim w Orszy obj O. Roothaan, póniejszy jenera,

który kazania mówi polskie, nauki miewa i sucha spowiedzi po polsku wi-
niów orszaskich.
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które istotnie wzbogaciy literatur kocieln i przyjy si u ludu.

Zwyczajem te jezuickim ukada wiersze okolicznociowe:

Uczucia radoci od kleru i ludu górnoszlskie.<fo, z powodu wyniesienia

na godno kardynalsk biskupa wrocawskiego Melchiora Diepenbrocka. Pie-

kary 1850 r. — Pie na imieniny ks. Jdrzeja Peterka 1851 r.. i ks. Fietzka

proboszcza w Piekarach, kanonika i t. d. 1851 roku. — Pie na zote wesele

pana Herra, dyrektora niegdy d(')br biskupa wrocawskiego 1850 r. — Wiersz

na srebrny jubileusz ks. Ludwika Marchewki, proboszcza w Mysowicacli i dzie-

kana 1851 r.

O. Houbowicz Józef, poetycki swój talent obraca na

uczczenie Boga w witych jego pieniami, które drukowano w ró-

nyci » naboestwach i nowennach* do w. Stanisawa Kostki,

w. Józefa, w » Przewodniku kongregacyi maryaskich'<, w » Upo-

minku dla modziey «, w » Zbiorze pieni Apostolstwa « (3 pieni

do Serca Pana Jezusowego). Osobno wyszy:

Dwie kolendy do szopki: Pasterzu, pasterzu (duet) i Radosne gosy. —
Koció na morzu wiata. Z nutami na jubileusz 1871 r. — Matko cierpia.ca

z melody Rutkowskiego.

Dla teatru konwiktorskiego przeoy i wyda: Utwory dramatyczne dla

modziey: Hermenegild ks. Poree. — Pera ukryta kardynaa Wisemana. — Po-

wrót nieboszczyka Filipa Destouclies. — Dzieci w jaskini zbójców i Franciszek

Karrara, ks. Thibauta. — Warszawiacy w Karpatach, komedya. Tarnopol 1877 r.

i Kraków 1906 r.

Bdc profesorem rancuzkiego jzyka w Tarnopolu, wyda dla swych

uczniów: Gramatyk jzyka francuzkiego. Tarnopol 1873 r.

O. Czencz Wadysaw, muz swoj uwietnia obchody

uroczyste, opiewa chwa witych, wyszydza i karci socyalistów.

Wiele tych wierszy zostao w rkopisie, wydane te:

Pasterze betleemscy, obrazek dramatyczny (s tam kolendy O. Houbo-

wicza i O. Gierasiskiego). Tarnopol 1872 r. — Joachim arcykapan w Bethu-

lii, wiersz na jubileusz biskup.stwa Leona XIII. Kraków 1893 r. — Na pamitk
50-letni jubileuszu zaoenia PP. Sercanek we Lwowie 1843— 1893 r. Lwów
1893 r. — Na jubileusz kapastwa J. E. kardynaa Ledóchowskiego. Kraków

1895 loku.

W Intencyach Apostolstwa 1903 r.: Ukochany Miesic. — Cudowna Mo-

dlitwa. — Rok 1904: Pod Monpolliei-. — Echa majowe. — W » Gazecie narodo-

wej « 1902 r. nr. 314: Za polski i)acierz. — To samo p. t. Wrzesiskie Dzieci

w Kalendarzu katolickim 1903 r,
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W roku 1896 wyda w Krakowie: Gromnica. — U Boskiej Dzieciny. —
Krzy. — Za gwiazd. — Wszystko dla Boga. — Na grobie w. Jana Nepomu-
cena w Kalendarzu Najw. Rodziny 1899 r. .— Pierwsza oliara Murawiewa.

Tame. — Siwowosy, w »Jednoci«. Lwów 1898 r. — Alfred wielki, dramat

w 4 aktach, wierszem biaym z fraiicuzkiego O. Fricarda z osobnym prologiem

1891 r. — Pie katechizmowa. Kraków 1887 r. — za matki. Kraków 1897.—

Najdrosze ofiara. Tame. — U stóp Jezusa w Najw. Sakramencie. Tame
1896 r. — Na stoletni rocznic Apostoowi Narodu (w. Wojciechowi). Tame.
1897 r. — K^ocham Ci Jezu. Tame. — Na nowy rok 1895 r. — Dwa wiersze

o w. Urszuli 1887 r. — Zdrowa Marya z nutami do piewu 1895 r. — Do
matki unitki, w » Gazecie polskiej « w Czerniowcach 1894 r. — Bohaterom mi-

oci, w »Grzmocie« 1897. — Z opatkiem Naszemu Ojcu (Leonowi XIII). Tame
1898 r. — Niepokalana w » Przegldzie powszechnym « t. 84.

O. Wróblewski Alfred, pisa wiele ulotnych i okoliczno-

ciowych wierszy, niektóre wyda w rónych czasopismach, jak np.:

Bajeczka na czasie, w »Bacie«. Lwów 1900 r. — Sykstyna w »Iris« we
Lwowie. — Assunta Tyciana. Tame 1899 r. — Niepokalana, Tame. — Módl

si za nami, Tame. — Bajka nie bajka. Tame 1900 r. — Zmiuj si Boe.
w »Ruchu katohckim« 1899 r. dnia 24 grudnia. — Gwiazda Chrystusa w » Ga-

zecie narodowej* 8 stycznia 1900 r. — Hymn robotników (katolickich) na nut
Czerwony sztandar w ^ Czasie « 1900, nr. 97. — Chór Anioów z nieba leci, pa-

sterka w »Maym vviatku« r. XVII. — Los von Rom w »Jednoci« nr. 9,

1899 roku.

Udatn wizank poetycznych utworów, bd ju dawniej dru-

kowanych, bd nowych o Matce Boskiej p. t: »Ku czci Maryi

«

wydano w Krakowie 1904 r., z okazyi 50-letniego jubileuszu ogo-

szenia dogmatu Niepokalanego Poczcia. Oto nazwiska Jezuitów,

których wiersze weszy w skad tej ksiki: Antoniewicz Karol,

Arciszewski, Badeni, Brzkalski, Buzalski, Gzencz, Czenczek, Gze-

owski, Felis, Fihauser, Gierasiski, Houbowicz, Jaszczor, Kruczek,

Marczyski, Morelowski, Nowak, Nuckowski, Pitkiewicz Wodzi-

mierz, Tuszowski, Urbanek, Wojto, Wróblewski.
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§. 128. Wydawnictwa Jezuitów. 1783-1905.

Do pierwszych po kasacie zakonu, zaliczy naley wydawni-

ctwa kolegium poockiego podrczników szkolnych i innych dzie,

jak »ywoty « i » Kazania Skargi «, zakoczone wydawaniem nau-

kowo-polemicznego Miesicznika poockiego, jak to opowiedziaem

wyej ^).

W GaUcyi niektórzy wymienieni powyej Jezuici wydawali

dzieka religijne, nowenny, litanie, pieni i modlitwy dla zbudowa-

nia i podniesienia ducha pobonoci wiernych.

Podczas rozproszenia, 00. Peterek i Czeowski wydawali

w Piekarach niemieckich od 1849—1851 roku czasopismo reHgijne

dla ludu p. t. Tygodnik katolicki, umieszczajc w nim nietylko wa-
sne, ale i innych szlskich ksiy artykuy.

Gdy si odbywa sobór watykaski, a liczne przeciw nieomyl-

noci papiea goszono i drukowano zarzuty, zaoy d. 8 stycznia

1870 r. 0. Iwon Czeowski, przy pomocy kleryków-teologów Sta-

nisawa Stojaowskiego i Maryana Morawskiego, a pod egid ks.

GoHana, Tygodnik soborowy, który po ukazaniu si 26 numeru, prze-

sta wychodzi w hpcu t. r.

Waniejsze nierównie i bodaj czy nie najdoniolejsze, wyda-

wnictwo Intencyi Apostolstwa Najsodszego Serca Jezusowego, » zwi-

zku katoHckiego, dla tryumfu Kocioa i zbawienia dusz ludzkich*,

i dlatego » czarnym internacyonaem* w przeciwiestwie do » czer-

wonego* rewolucyjnego, przez wrogów wiary w. nazwanego*).

») Patrz §. 32, str. 318, 328.

•) Pocztek tej pobonej ligi 1844 r. midzy klerykami Jezuitami w Tu-

luzie. Organem jej od 1861 roku »Posaniec Serca Jezusowego*. W latach 1866

i 1879 liga otrzymaa pierwsz organizacy pod nazw »Apostolstwo modli-

twy w poczeniu z modlitw Najsodszego Serca Jezusowego*, któremu z bie-

giem czasu nadaa Stolica w. przywilej, e kto by jego czonkiem, tem sa-

mem móg korzysta z przywilejów i odpustów arcybraclwa Serca Jezusowego.

Na yczenie jednak niektóiych biskupów woskich, Leon XIII r. 1879 odczy
apostolstwo od arcybractwa, tak, e odtd wpisujc si do pierwszego, nie na-

ley si do drugiego, ale kto chce do arcybractwa Serca Jezusowego przystpi,

musi osobno do niego by przyjty.

Ustawy ^Apostolstwa modlitwy* zatwierdzone przez w. kongregacy dla

biskupów i zakonów 11 lipca 1896 r., objte s w 10 punktach. Celem jego mo-

JEZUIC W POUCE. V- 77
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Wydawa je pocz 1872 r. ks. Stojaowski, bdc jeszcze na studyach

teologicznych w Krakowie, jako zaoyciel i pierwszy » dyrektor

Apostolstwa Modlitwy w Polsce « ^). Intencye wychodziy najprzód

na kartkach, potem w arkuszowych ksieczkach bez illustracyi; od

grudnia 1876 r. z 2 lub 3 drzeworytami witych paskich, obra-

cudownych, kocioów i kaplic.

Rozmaito, krótko, jasno, a pouczajca tre artykulików

w ksieczkach »Intencyi«, a nadewszystko ich tanio, sprawia,

e rozpowszechniy si w wszystkich dzielnicach Polski; w War-

szawie i Wilnie, pomimo zakazu i surowych kar policyi, w dobie

najsroszego przeladowania, sprzedawano je w kramach pod ko-

cioem; z kadym rokiem drukowa trzeba byo po kilka tysicy

egzemplarzy wicej, w obecnym 1905 roku 150.000. Wydawcami

dlitwa w poczeniu z Najsodszem Sercem Jezus, (una cum S. Gorde Jesu)

i inne dobre uczynki dla rozkrzewienia chway Boe] i zbawienia dusz ludzkich

podjte. Cel to ogólny, poszczególne za cele, o które czonkowie si modh
maj, raz w tydzie lub w miesic, wyznacza dyrektor apostolstwa co miesic

w t. z. »intencyach«, czyli ksieczce pod t nazw wydawanej. Oprócz mo-

dlitw, komunii i adoracyi, czonkowie obowizuj si dobrym przykadem i roz-

tropn zacht, nakania drugich do praktyk religijnych i ycia chrzecija-

skiego.

Organizacya Apostolstwa ta. Na czele jako jeneralny dyrektor (moderator) stoi

kadorazowy jenera Jezuitów, wyrcza si jednak delegatem w Tuluzie w Fran-

cyi, (obecnie w Tournay w Belgii), gdzie jest siedziba gówna (centrum) apo-

stolstwa. Pod nim zostawali do 1896 r. dyrektorowie krajowi, na ca np. Pol-

sk, lub Francy; od 1896 r. zamiast krajowych s dyrektorowie dyecezyalni;

tym znów podlegaj dyrektorowie miejscowi, wszyscy za biskupowi dyecezyal-

nemu. Dyrektorowie miejscowi mianuj i dyplom daj na zelatorów i zelatorki,

z grona czonków, którzy zawiaduj grupkami po 15 osób.

W miesicznej ksieczce Apostolstwa zazwyczaj jest kilka krótkich roz-

dziaów. Najprzód Intencya na cay miesic. Potem yciorys w. Patrona mie-

sicznego. Dalej jedna lub dwie rozprawki religijnej treci; opis historyczny cu-

downych obrazów, miejsc i kocioów lub kaplic, w których si znajduj. Na-

stpuje cz informacyjna od przewodnika naczelnego; intencye szczególne na

kady dzie miesica; spis podzikowa za odebrane aski (bogosawiestwa
Serca Jezus.) i spis dobrych uczynków, ofiarowanych wedug miesicznej inten-

cyi Boskiemu Sercu (Skarbiec Serca Jezusowego). Ksieczka w czerwonej

okadce, formatu 16-ki, stron 32, zdobi j 3 lub 4 drzeworyty, cena 2 centy

albo 4 fenigi. (Krótka nauka o Apostolstwie modhtwy, przez O. Tuszowskiego.

Kraków 1904 r.).

*) Gatalogi breves a. 1872.
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byli dyrektorowie naczelni apostolstwa z siedzib w kolegium kra-

kowskiem; po ks. Stojaowskim 0. Aleksander Buchta 1873 roku;

O. Mycielski 1874 — 1882 r., który obok wydawnictwa Apostolstwa,

zorganizowa Wydawnictwo pobonych ksiek dla wiernych kadego

stanu. Po nim O. Alojzy Fridrich, z przerw dwóch lat 1888

i 1894 roku, w których zastpih go 00. Riedl i Mycielski, a do

1897 roku. Ten pooy rzeteln zasug koo »Intencyi«, zbierajc

w Gahcyi, Ksistwie, Prusach i na Szlsku dokumenta i zdejmujc

fotografie cudownych obrazów Matki Boskiej i witych, oraz miejsc,

kocioów i kaplic, w^ których si znajduj, i te w drzeworytach

umieszczajc, jako illustracy w ksieczkach. Od 1897 - 1903 roku

wydawcami »Intencyi« byli 00. H. Jackowski, i Józef Tuszowski,

po nich znów 0. Fridrich. Pomagali im w pisaniu artykulików 00.

Mrowiski, Jackowski, Heczyski, Obmiski, Roztworowski, cza-

sami 00. Badeni, Morawski, Szczepkowski. Przypuszczam, e pe-

wien procent miesicznych intencyi pozostaje nieczytany, ale zato

tysice i tysice bywaj czytane lub suchane, przez kilka i kilka-

nacie osób, jest to wic olbrzymia, nieustajca misya ludowa, a ja-

kich skutków, najlepiej wiedz ksia proboszczowie, którzy Apo-

stolstwo w swych parafiach zaprowadzili.

Wyoniy si z niego 1900 r. Gosy katolickie, wychodzce

prawie co miesic w broszurkach arkuszowych w 16-ce, str. 32,

po 2 centy (4 fenigi) za numer. Celem » Gosów « jest przeciwdzia-

anie zgubnym wypywom liberaHzmu religijnego i socyalizmu, i dla-

tego umieszczone s w nich rozprawy nietylko religijnej treci, ale

spoeczne, ekonomiczne, szkolne i inne bdce na czasie '). Dotd
wyszo 68 numerów » Gosów*, w nich 43 rozpraw, pióra przewa-

nie O. Zozla, redaktora » Gosów «, acz zasilali je inni, jak 00.

Jackowski, Mohl, Ledóchowski, ostatnimi czasy O. Ernest Matzel.

Podobne do Glosóiv katolickich s Katolickie odpowiedzi po

rusku, rosyjsku i po polsku od 1 stycznia 1906 roku sporadycznie

wychodzce. Powód do nich da prawosawny »Poczajowski listek«,

wydawany po tolerancyjnym ukazie cesarza Mikoaja II, przez ar-

chimandryt Witalisa w Poczajowie dla ludu. » Listek*, usiujc do-

') Jak np.: O wyborach. — O spókach raifeisenowskich. — Alkoliolizm

i pijastwo. — Czas to pienidz. — Prawdziwa owiata. — O pracy. — O wy-

chowaniu i t. d.

77*
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wie, e prawosawie lepsze jest od katolicyzmu, przekrca kato-

lickie dogmata, przedstawia katolików jako heretyków przez stare

sobory potpionych i t. p. fasze, a to w tym celu, aby wspówier-

ców, zwaszcza dawnych Unitów chemskich, powstrzyma od po-

wrotu na ono Kocioa katolickiego.

Prowincya Jackowski zamieni i zorganizowa 1882— 1884 r.

wydawnictwo Apostolstwa, w ogólne Wydawnictwo Towarzystwa Je-

zusowego religijno-naukowych dzie w Krakowie, skadajce si

z » kolegium pisarzy « (00. Zaborski, Zaski, Czencz, Gierasiski,

Fridrich, aszczyk, Morawski i t. d.) i z administracyi prowadzo-

nej przez jednego z ksiy i kilku braci (Piotr Wojciechowski,

Chmielewski, urek, Gicho, Solecki i t. d.). Odliczywszy koszta

druku i utrzymania caego wydawnictwa, naznaczono na ksiki
i ksieczki ceny, bez adnego zgoa zysku, i dlatego bardzo przyst-

pne, a e wytaczano je odrazu w tysicach egzemplarzy, wic
ceny staway si jeszcze nisze, tak, e aden inny nakadca nie

byby w monoci tak tanio je sprzedawa. Wic te i urzd po-

datkowy nie naoy na » Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego

«

adnego podatku, bo to nie przedsibiorstwo przemysowe, ale icie

apostolskie, majce rozkrzewienie wiary i pobonoci katolickiej na

celu.

W skad » Wydawnictw Tow. Jez.« wchodz Misye katoUcUe,

zaoone 1882 r. przez 00. Houbowicza, Zaborskiego i Zaleskiego,

redagowane przez O. Houbowicza, po jego mierci 1887 r. przez

00. Wadysawa Dugockiego do 1888 roku, Wadysawa Zabor-

skiego do 1889 r. i Marcina Gzermiskiego a do tej pory. Wy-
chodz raz w miesic zeszytami w 4-ce, stron 28, bogato illustro-

wane, za przedpat 4 zr. (8 marek) rocznie w 2.500 egzempla-

rzach ^). Zadaniem »Misyi« jest rozbudzenie w spoeczestwie pol-

skiem wiadomoci o wszechwiatowym i apostolskim charakterze

Kocioa katolickiego, objawiajcym si szczególnie w dziaalnoci

*) Po ukazaniu si pierwszych zeszytów, chciano na danie niektórych

ksigarzy krakowskich, opodatkowa »Misye«. Urzd podatkowy zawezwa rze-

czoznawców, midzy innymi ksigarza Friedleina. Ten ogldnwszy dokadnie

zeszyty, owiadczy: Ksia Jezuici chyha dopacaj do wydawnictwa »Mi-

syi«; potrzehaby podwoi przedpat, aby wyj na swojem, nie dopiero aby

o zyskach mówi. W ostatnich jednak latach naoono podatek kilku koron

rocznie.



1211

jego misyjnej, oraz dostarczenie rodzinom chrzecijaskim lektury

zajmujcej a budujcej. Znajdziesz wic w »Misyach« opisy prac

misyonarskich midzy rónowiercami w Europie i poganami w in-

nych czciach wiata; oryginalne listy misyonarzy polskich i obcych;

ródowe artykuy i biece wiadomoci z dziejów misyjnych, tu-

dzie szczegóy etnograficzne, kulturalne i religijne pastw i ludów

krajów misyjnych. Redakcya dokada wszelkich stara, aby mie
oryginalne, wprost od misyonarzy pochodzce artykuy i listy, obja-

nione drzeworytami i mapami; 0. Czermiski podejmuje osobne

w tym celu podróe.

Obok »Misyi katolickich « drukuje si w Krakowie od stycznia

1883 r. dw^umiesicznik pod tytuem Roczniki Boskrzeioiania Wiary,

organ stowarzyszenia w. Franciszka Ksawerego dla rozkrzewienia

wiary. Jest to dosowne, z maemi zmianami i dodatkami, toma-

czenie wydawnictwa »Annales de la Propagation de la Foi«, wy-

chodzcego od r. 1828 w Lyonie.

Niedugo potem 1 stycznia 1884 r. nakadem »Wydawnictw

Tow. Jez.« wychodzi pocz Przegld 2)oivszechny^ pod redakcy

O. Maryana Morawskiego, po jego mierci 1901 r. O. Stanisawa

Kobyeckiego, od 1903 r. O. Jana Pawelskiego, z pocztkiem ka-

dego miesica w 9— 11 arkuszowych zeszytach, w wielkiej 8-ce,

za przedpat roczn 10 zr. (20 marek) w 1.200 egzemplarzach.

Poniewa, jak nadmieniem wyej ^), celem jego jest wprowadzenie

poj i zasad katolickich do wiata naukowego, przeto umieszcza

* Przegld* artykuy zasadnicze o wypadkach wspóczesnych; roz-

prawy naukowe z dziedziny teologii, filozofii, historyi i innych umie-

jtnoci; lejsze utwory literackie i estetyczne, monografie i t. p.-

krytyczne oceny waniejszych dzie i pism, polskich i zagranicz-

nych; sprawozdania i korespondencye o wspóczesnym ruchu reli-

gijnym, naukowym i spoecznym w kraju i za granic, pisane nie-

tylko przez Jezuitów, ale i innych uczonych mów ^).

») Patrz §. 106, str. 982.

') Jak ksia prolesorowie w uniwersytetacli i seminaryacli duchownycli:

Józef Bilczewski, J. Bukowski, Chotkowski, Fijaek, Gabryl, Walenty Gadowski,

Gromnicki, Józef Pelczar, Jougan, Fechnik, Eustaciy Skrochowski, Stanisaw

Spis, A. Trznadel, Czesaw Wdolny; arcybiskupi: Feliski i Zaleski; biskupi:

Janiszewski i Krasiski; panowie; Baudouin de Courtenay, profesor Jan Bryl,

prof. Ludwik Boratyski, prof. dr. Wodzimierz Czerkawski, prof. Józef Kallen-
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Starajc si o dobór artykuów prawdziwie naukowych, tro-

skliw jest redakcya » Przegldu « o to, aby odpowiaday potrze-

bom ludzi i czasu, byy aktualne. I dlatego 20 padziernika 1905 r.

ogosia » ankiet <^ nad pytaniem: » Jakie s szczególniejsze zada-

nia, które katolicyzm u nas w Polsce ma dzisiaj do spenienia*,

jako jedn z prób stopniowego stwarzania ywotnej katolickiej opi-

nii w kraju. Pomimo bardzo nieprzyjaznej chwili, bo w Galicyi

agitacya za' powszechnem gosowaniem, w Królestwie i Rosyi re-

wolucya i miesiczny strejk kolejowy, nadesano do redakcyi 84
odpowiedzi, z tych '10 od episkopatu polskiego, reszta od ksiy,
profesorów, artystów, literatów, obywateli, zwizków i towarzystw

rónych *).

bach, prof. M. Giycki (Woyniak), dr. Antoni Karbowiak, dr. Józef Flach, dr.

Wojciech Ktrzyski, Adam Kirkor, dr. F. Koneczny, dr. Kazimierz Krotowski,

dr. A. Kurpiel, Leonard Lepszy, Bronisaw oziski, Gustaw Manteuffel, dr. Ka-

rol Petelenz, Czesaw Pieniek, proi. Mazanowski, prof. dr. Józef Milewski,

prof. Kazimierz Morawski, prof. dr. Miodoski, prof. Tadeusz Piat i Wa-
dysaw Piat, dr. Pawe Popiel, dr. Antoni Prochaska, Schniir Pepowski, dr.

Stanisaw Starzyski, ladca szkolny dr Z. Samolewicz, prof. Józef Siemiradzki,

prof. Alojzy Szarowski, dr. Aleksander Semkowicz, prof. dr. Maurycy Straszew-

ski, dr. August Sokoowski, prof. dr. Józef Tretiak, dr. Stanisaw Tomkowicz, dr.

Daniel Wierzbicki, dr. Wadysaw Wisocki, dr. Hugo Zathey, dr. Jan Danieow-
ski, prof. dr. Maryan Zdziechowski i wielu innych. Tak wic osignity zosta
drugi cel »Przegldu«: skupienie koo niego grona uczonych, w duchu katolic-

kim pisarzy.

*) Mianowicie arcybiskupi: Floryan Stablewski, Bilczewski, Teodorowicz;

biskupi: Edward Likowski i A. Andrzejewicz (sufragani arcybiskupa Stablew-

skiego), Pelczar, Zwierowicz, Kuliski, Zdzitowiecki, Ruszkiewicz.

Z obywateli: hr. Kazimierz Szeptycki, hr. Józef Michaowski, Aleksander

i Jan Makowscy, Franciszek Morawski, Jan Trzecieki, hr. Krzysztof Miero-

szewski, Walery Gostomski, hr. Kazimierz Rostworowski, hr. Siemieski, ksi
A. Woroniecki, Wadysaw eleski, T. Wybicki, A. Szyszkiewicz, Wojsym An-
toniewicz.

Profesorowie uniwersytetów: Krzyanowski, dr. Henryk Jordan, Dbiski,
Józef Tretiak, Potkaski, Kiecki, Zdziechowski, Milewski, Mazanowski, Czerkaw-
ski, Kazimierz Morawski, Kazimierz yskowski, Mateusz Tbulie, Straszewski,

dr. Wicherkiewicz, Brzeziski, dr. Miodoski, Kalina, Kiillenbach, Koneczny,

Leon Makowski.

Literaci i artyci: Henryk Sienkiewicz, Julian Klaczko, Ludwik Stasiak,

dr. migrodzki, Jacek Malczewski, Ludomir Benedyktowicz.
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Uronie z tego powana ksiga, któr redakcya wyda w roku

przyszym z ostatniem swem sowem, i dlatego » ankiet « nazwa
mona pomysem szczliwym, jest ona krytycznym przegldem

wasnycti si i wasnej dziaalnoci, rachunkiem sumienia, jako pod-

stawy do zrozumienia potrzeb chwili i czynów jutra, a zarazem

objawem wewntrznej ywotnoci tej partyi katoHckiej, któr » Prze-

gld « przedstawia.

Kiedy za w r. 1904 cay wiat katoHcki uroczycie obcho-

dzi 50-t rocznic ogoszenia dogmatu Niepokalanego Poczcia, to

redaktor » Przegldu powszechnego, chcc nakoni literatów do

pisania o Najwitszej Pannie, »aby nowa a trwaa pamitka czci

Matki Boej w naszym kraju pozostaa, z okazyi tej uroczystoci,

w skarbcu naszej literatury*, zapowiedzia konkurs, przeznaczajc

1.500 koron, jako nagrod za utwory najlepsze. Wynik konkursu

ogoszono w zeszycie grudniowym, wydanym ozdobnie, a powi-
conym wycznie czci Niepokalanej, gdzie te zamieszczone zostay

i owe uwieczone na konkursie nowele.

Oprócz tych peryodycznych pism, nakadem » Wydawnictw
Towarzystwa Jezusowego « wyszo: 5 ksiek do naboestwa;
28 » Rozmyla «; 60 » dzieek i czyta o yciu duchownem«; 7 » dzie

kaznodziejskich*, niektóre kilkatomowe; 10 » dzieek aciskich asce-

tycznycli«; 20 »dzie biograficznych*, midzy temi »Zywoty wi-
tych ks. Skargi « w 12 tomach, 24-te i 25- te wydanie z rzdu,

kade po 10.000 egzemplarzy; 9 dzie » Opisy krajów i prac mi-

syjnych*; 20 *dzie naukowych i hterackich* i 3» dramata*; 42 »Ró-

nych drobnych druków i kart wpisowych^. Razem 214 dzie, dzie-

ek, których dokadne tytuy podaje » Katalog Wydawnictw Towa-

rzystwa Jezusowego* corocznie ogaszany.

Ksia: Kujot, Fulman, Zbyszewski, Kopyciski, Olszowiecki, Bratkowski,

Londzin, Pastor.

Rónych zawodów mowie: adwokat dr. Caro, prof. Lepszy, dr. Sikor-

ski, dr. P^ianciszek Citapowski, dyrektor gimnazyalny dr. Kazimierz Krotowski,

dr. Adam Krzyanowski, dr. Jerzy Miclialski, dr. Kubczyski, dr. Teodor Rzym-

ski, Roman Zawiliski, Micha Dorockyj, dr. Kornel Hcck, radca dr. Bujak.

Fanna: Cecylia Plater-Zyberkówna.

Zwizki i towarzystwa: Tercyarzy w Królestwie polskiem, Niewiast kato-

lickich w Krakowie, Owiaty ludowe]. Urzdników pocztowych. Modziey robo-

tników katolickich w Kiakowie, Komitet wykonawczy polskiego centrum ludo-

wego, Redakcya > Prdu* w Warszawie.
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Drukarni wasnej » Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego*

nie posiada; raz, eby da zarobek krakowskim drukarniom Czasu,

Anczyca i Koziaskiego, w których nakady swe drukuje; powtóre,

ze administracya drukarni poczona z takim kopotem, i dla oszcz-

dzenia kilkuset zr. rocznie, nie warto go podejmowa. Zrobiono

zreszt prób na drukarni w Starejwsi, zaoonej 1888 r., o której

mówiem wyej ^).

O wydawanym od 1893 r. w zakadzie naukowym chyrow-

skim kwartalniku »z Chyrowa«, którego do koca 1905 r. wyszo

49 zeszytów z piknemi illustracyami, mówiem wyej (str. 1026).

Tu dodam, e niezalenie od kwartalnika, ukaza si 1904 r. pod

redakcy O. Teofila Bzowskiego, w nader ozdobnem wydaniu » Pa-

mitnik chyrowski« od 1886^1903 r. wcznie, poprzedzony histo-

ry miasteczka Chyrowa i okolicy.

Wspomnie jeszcze wypada o dwóch powanych wydawni-

ctwach. Pierwsze p. t.: » Kazania i szkice ksiy Towarzystwa Je-

zusowego «, rozpoczte w Krakowie 1898 r., dotd tomów 9. Jak

tytu wskazuje, jest to zbiór kaza Jezuitów yjcych i zmarych ^),

bez adnego porzdku wedug treci lub wedug kocielnego roku,

tylko tak, jak wpyway i jak si udao przygotowa do druku,

istny magazyn, z którego wybiera kady co mu potrzeba. I to jest

ujemna strona zbioru, której zaradzono w czci w ten sposób, e
przy kocu kadego tomu podany spis systematyczny. Mimo to

pierwsze 6 tomów ju wyczerpane, tylko 3 ostatnie s do nabycia.

Wydawnictwu da pocztek 0. Tomasz Wall i wyda 4 tomy, od

tomu za V, 1901 r. prowadzi je 0. Jarosaw Rejowicz.

*) Patrz str. 867 w nocie.

') Znaleli si tam biaoruscy kaznodzieje: Bryndza, Tadeusz Brzozow-

ski, Czarnyszewicz, Cieszejko, Grocholski, Galicz, Kuak, Kurowski, Lubsiewicz,

Idzi Orowski (kaza 12), Pooski, Proniewski, Perkowski, Suszczewski, To-

maszewicz, Zranicki.

Z galicyjskich kaznodziei, oprócz w §. 124—5 wspomnionyph: Baworowski,

Klemens Baudiss, Boc, Buchta, Eberhard, Czeowski Iwo, Czermiski, Czcncz,

Fihauser, Fridrich, Haduch, Jackowski, Kolinek, Kusiacki, Ledóchowski, Merkel,

Mohl, Pawe Potocki, Praszaowicz (kaza 24), Riedl, Jarosaw Rejowicz, Ru-

bon, Wadysaw Szczepaski, Stopka, Szeparowicz, Tuszowski, Wiecki.

Z zagranicznych; O, Klaudiusz de la Colombiere (kaza 4), Stefan Goubó
(kaza 2). Trzy niewydane dotd kazania O. Kaspra Drubickiego.
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On te od 1 padziernika 1905 roku obj i oywi redakcy

miesicznika Sodalis Maanus, powiconego sprawom sodalicyi

maryaskicli. Wyda osobno i opatrzy krytycznym wstpem » Ka-

zania ks. Antoniego Langera «. Kraków 1903 r. — » Kazania do po-

kuty wzbudzajce ks. Grzegorza Zaciariasiewicza T. J.«. Kraków

1904 r. — »Kazania o Przen ijw. Bogarodzicy*, przez ks. Piotra

Skarg, z przedmow literack p. t. »Maryologia na ambonie Skar-

gowskiej«, któr te wyda osobno.

Drugie wydawnictwo, wyczna zasuga O. Walla, to * Nasze

Wiadomoci <', dotd zeszytów 7, które stanowi t. I, str. 686, (od 1904

do 1906 r.). Jest to jakby pamitnik rodzinny, przeznaczony dla

ksiy i braci zakonu, i dlatego drukowany jako manuskrypt, a ce-

lem jego jest: » Udzielanie sobie wzajemne wiadomoci o pracach,

pociechach, cierpieniach i o tem wszystkiem, co nas jako Jezuitów

zbudowa, zachci, zainteresowa moe; dalej przechowanie tra-

dycyi prowincyi naszej, a tem samem pielgnowanie mioci wza-

jemnej i powoania naszego*. Wic obszerniejsze relacye i Hsty

z misyi i innych prac duchownych i naukowych; nekrologi wieo
zmarych ksiy i braci; nowiny o domach, kocioach, wydarze-

niach w prowincyi polskiej lub w innych; niewydane dotd listy

jeneraów zakonu na Biaejrusi, lub inne podobne dokumenta, znaj-

duj w » Naszych Wiadomociach* odpowiedne miejsce. Tajemnic

niema tam adnych, czyta si je public/,nie do stou; w innych

take zakonach wydaj podobne pamitniki domowe.





Domówienie do caego dziea.

^NoU scribere encomia, scd Mstoriam Societatis, nie pisz po-

chwa, ale history zakonu «, powiedzia do mnie . p. jenera za-

konu Martin w Fiesole 14 stycznia 1894 r., powtórzy w marcu

t. r. w Rzymie. Sowa te miaem ywo w pamici przez cae 10 lat

i 6 miesicy, które na pisaniu, na podstawie przez lat 36 zbiera-

nyci róde i wydaniu niniejszego dziea strawiem. Chciaem pi-

sa i myl, e napisaem history, a nie pochway Jezuitów w Pol-

sce; opowiadajc dodatnie ich czyny, nie ukrywaem ujemnych, nie

taiem te bdów i przewinie jednostek.

Z history Polski, jej praw fundamentalnych i instytucyi w rku,

wykazaem, e anarchia grasowaa w Polsce przed przybyciem do

niej Jezuitów, e wic nie oni j stworzyli, e owszem przeciw niej

walczyli sowem, piórem i przykadem, ale zatka jej róda, zmie-

niajc najzgubniejsz form rzdu, nie byo w ich mocy. Nie dla

zmiany te formy rzdu, ale dla obrony katolicyzmu, dla przywró-

cenia jednoci religijnej, katolickiej, przyzwano ich do Polski; mi-

sya ich nie bya polityczn, ale religijn — i t oni spenili.

Nikomu nie tajno, jak wielkiej wagi dla narodu jest religijna

jedno, zwaszcza po utracie bytu politycznego. Dowiadczamy

tego na sobie. Jedno wiary katolickiej ochronia nas pomimo

wiekowej niewoli od asymilacyi, od pochonicia przez Niemców

i Rosyan; pastwa polskiego niemasz, ale naród polski jest. Otó
t jedno rozerway w XVI wieku » nowinki religijne* i » stara
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grecka wiara « schizma. Pierwsze grasoway swobodnie przez lat

blizko 40, zabierajc ksiy, magnatów, rody cae szlactieckie, mia-

sta, kusiy si o pozyskanie nawet króla, ostatniego Jagiellona. Je-

zuici wstrzymali pochód rónowierstwa, a posugujc si jego wa-

sn broni, zwalczaU je szkoami, ambon, dysput i pismami, oni

zorganizowaU te obron doran z króla, biskupów, kleru, mo-

nych panów, których nawróciU; wcignli do niej szlacht i mie-

szczan i w cigu drugich lat 40, rónowierstwo skazane do roli

odpornej, broni si niedonie, przerzedzaj si jego szeregi, na

piciu palcach pohczysz jego patronów, porzuca je gromadnie szla-

chta, mieszczastwo, z wieym zapaem wracajc »do wiary oj-

ców «. Jezuitom szy w sukurs inne zakony, ale i te odrodziy si

ludmi, których Jezuici w swych szkoach wychowah. Na konwo-

kacyi 1632 roku dyssydenci w jawnym upadku, ebrz o tole-

rancy, której nie chcieh da katolikom, gdy byli u wadzy; sto-

pnieli do reszty, gdy u obcych przeciw wasnej ojczynie szukaU

opieki.

Z » star greck wiar« walka nierównie trudniejsza, bo ta

od kilku wieków zasiedziaa na Litwie i Rusi, jako pani domu, a nie

komornica, a 6 mihonów liczya wyznawców. Ciaem naleeli oni

do Polski, duchem, rehgi i kultur (brakiem kultury) do Moskwy.

Jezuita Skarga wyda jej w^alk uni brzesk. Jezuici, pod oson
Zygmunta III, który sam jeden z wspóczesnych mów stanu ro-

zumia polityczn donioso unii, prowadzih j dalej. Nie ich win
unia nie od razu staa si zupen, nie ich win odmówiono unii

przywilejów, które da obiecano, nie ich win dopuszczono sta-

rej greckiej wierze szuka obrony u Moskwy — ale ich zasug,

e pomimo tej obcej obrony, pomimo bdów episkopatu i rzdu

polskiego, doprowadzih j przecie do zupenego skutku w unii za-

mojskiej.

Prawda, dopomogU im w tem dzielnie Bazylianie. Ale i tych

oni stworzyli, wskrzeszajc nietylko ducha starej reguy, ale da-

jc im wyksztacenie naukowe, jakiego przed reform nie posiadali

nigdy, a przez to usposobili ich, i z grona ich wybieranych bisku-

pów do pracy nad uni ywem sowem, piórem i szko. Przez to

dokazali te rzeczy, na któr historycy dotd naleytej nie zwra-

caj uwagi. Oto od synodu zamojskiego i od rozpoczcia posyania

modych Bazylianów do Rzymu do w. Sergiusza i Bakcha, zacza
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do zakonu w. Bazylego wstpowa tumnie szlachta aciskiego

obrzdku, tak ta, która naleaa niegdy do obrzdku greckiego

(ruska) jak i ta, która zawsze wyznawaa obrzdek aciski (pol-

ska, litewska). Zakon Bazylianów zaludni si Polakami, którzy

przyjwszy obrzdek sowiaski, ukochali go, i w razie potrzeby

bronili przeciw uroszczeniom acinników. A e z BazyHanów brano

biskupów unickich, std widzimy w wieku XVIII na k.itedrach ru-

skich unickich, synów szlachty polskiej aciskiej. Takimi byli: Zo-

chowski, Maachowski, Zaski, Biaozor, Stecki, Stadnicki, Wood-
kowicz, Smogorzewski, Buhak, a biskup chemski unicki Porfiry

Wayski, szlachcic polski, acinnik, z pod Oszmiany, by jawnym,

(jedynym midzy biskupami polskimi) stronnikiem powstania Ko-

ciuszki.

Po kasacie Jezuitów, Bazyhanie, po czci z urodzenia acin-

nicy, objwszy po nich szkoy, wychowywah modzie w duchu

polskim i katoHckim; z Humania, Borun, Lubaru, Kaniowa, wyszli

najznakomitsi polscy autorowie i poeci. Pytam, czy polska aciska

szlachta wstpowaa! )y do Bazylianów, gdyby Jezuici reform sw
XVI wieku, z ciemnych mnichów wschodnich, nie byh wytworzyli

ludzi uczonych euro])ejskich ?

Ten sam fakt powtórzy si w drugiej (dobromilskiej) refor-

mie w XIX wieku przez Jezuitów dokonanej; oprócz kilku innych,

metropolita Busi Bazylianin, Andrzej (Roman) Szeptycki, synem

jest szlachcica polskiego acinnika, ruskich ale i aciskich bisku-

pów ma w rodzie, i sam do 20-go przeszo roku ycia by acin-

nikiem.

Sdzono byo u góry, e Jezuici mieli i szcztki ostatnie Uni-

tów w Rosyi dla katolicyzmu, cho nie dla unii, zachowa. Po

zniszczeniu unii 1874 r. przez galicyjskiego intruza biskupa unic-

kiego Popiela w Chemie i po mordach w Drelowie i Pratulinie

unickiego ludu, wybito we Lwowie 1875 roku medal pamitkowy
z nazwiskami pomordowanych. Medal przeszed do zbiorów numi-

zmatycznych; o nieszczliwych Unitach, zdradzonych w czci przez

kler unicki, przybd: ly z Galicyi, opuszczonych od aciskiego kleru,

bo wizieniem i zaiiikniciem kocioa karano kad dan im po-

moc religijn, nikt nie pomyla, nikt ich nie ratowa. Pomyleli

i ratowali Jezuici z 0. Jackowskim na czele. Za wiedz papiea
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uorganizowali, jak niegdy w Anglii, tak na Podlasiu szereg taj-

nych misy i, a nie kompromitujc miejscowej szlachty i ksiy, sami

naraali si na wizienie i wygnanie. Gdy ogoszono 1904 r. ukaz

tolerancyjny, okazay si owoce ich powicenia; przymusowi po-

zorni ex-Unici, wracali tumnie nie do unii, bo zniesiona i rzd jej

wskrzesi nie dozwoli, ale do Kocioa aciskiego.

Tej rzetelnej zasugi koo przywrócenia jednoci religijnej, za-

równo Kocioowi, jak rzpltej poytecznej, i najbardziej uprzedzony

historyk nie odmówi Jezuitom polskim — innej polityki wasnej
oni nie mieh.

Rzecz jasna, e tem samem wzej musieli w biece sprawy

i wypadki polityczne, bo te w XVI— XVIII wieku w caej Europie

mieszay si z spraw religii, ale nie dawaU im inicyatywy, nie

kierowah nimi, oddawaU si im o tyle tylko, ile sprawa katolicy-

zmu wymagaa. Prawda, znalaz si jeden lub drugi Jezuita, który

t granic przekroczy, ale wadza zakonna karcia wybryki, a ja

w niniejszem dziele opowiedziaem je wiernie, na dokumentach

oparty.

Z upadkiem rokoszu Zebrzydowskiego 1608 r. upado róno-
wierstwo, zwyciy katohcyzm, Jezuici pracowali teraz nad jego

umocnieniem i rozkwitem; czuli si na siach, otwieraU kolegia,

domy, stacye misyjne, rozwinli dziaalno wielostronn i — owa-
dn si dali za nadto duchem korporacyjnym. W nim to tkwi ró-
do nieszczsnych sporów szkolnych z akademi krakowsk i za-

konem Pijarów, z tych za sporów wyonia si ju koo 1614 r.

partya katolicka anti-jezuicka, która podczas bezkrólewia po Zy-

gmuncie III i rónymi czasy dokuczya im bardzo, a za króla Sta-

nisawa Augusta wicia swój tryumf. By to zreszt najzwyczaj-

niejszy w wiecie bieg rzeczy; kada wyszo przecenia atwo swe

siy, a budzi niech i zazdro u tych, nad którymi góruje. Dlacze-

goby tylko Jezuici mieh stanowi wyjtek ? Nic trwaego pod so-
cem, wielkoci upadaj, a na ich ruinie dwigaj si nowe; tak

byo przed nimi, bdzie i po nich.

Upadek ich wszelako nie by powolny, ani wewntrznym roz-

kadem i niemoc wywoany. W przededniu klemensowego breve

1773 r. stali w Polsce silni, liczni, w penej akcyi na wszystkich

polach, rozszerzali dawane, zakadah nowe kolegia i szkoy, podobni

do rozoystego dbu, który urga czasom i burzom, a nikt w Pol-



1221

sce nie przypuszcza, nie przypuszczali i oni, e piorun we ude-

rzy. Prawda, powaliy si drzewa zakonu w krajach burboskich,

ale przypisywano to pohtycznym intrygom, nieasce królów, czego

w Polsce obawia si nie byo potrzeba. Piorunu z Watykanu nikt

nie przewidzia, breve Klemensa XIV Dominus ac Redemor zastao

nieprzygotowanych Jezuitów polskich, ale i naród cay; sejm pro-

testowa, nuncyusz musia opóni jego ogoszenie. Przemoga je-

dnak chciwo dóbr jezuickich; rozdrapano je, ex-Jezuici cierpieU

niedostatek, znosili twardy los godnie, aden nie splami si po-

doci.
Kawa wielki ziemi polskiej dosta si 1772 r. Rosyi. Nie do-

sign tam piorun watykaski. Jezuici ocaleli, przetrwali burze,

przez dwory burboskie, intrygi miejscowe wzniecone. W cesarzu

pónocy, a wnet potem w samyche Burbonach, znaleh ordowni-

ków i z Watykanu wyszed 1801 i 1814 roku oywczy promie,

wskrzeszajcy to, co piorun 1773 r. roztrzaska. Niech myli kto,

co chce, ale uzna musi opatrznociowe rzdy Boe nad Jezuitami

polskimi. W Biaejrusi, jak w arce Noego, ocala zakon, przecho-

wa tradycye, podtrzyma i wzmocni ywio polski, pracujc w szko-

ach i na misyach, przypatrywa si zdaa potopowi rewolucyi wiel-

kiej, wcielonej potem w Napoleona. Gdy kongres wiedeski 1815 r.

uciszy wzburzone fale i wody do swych wróciy oysk, czas byo

wyj z arki i uprawia ziemi. Jezuici opuszczaj Biaoru 1820 r.

i na austryackim dziale ziemi polskiej, znajduj podostatkiem

pracy dla siebie, dostarczaj te ziemiom zacliodniej Europy robo-

tników.

Rewolucye XIX wieku rozganiaj ich co lat kilka dziesitków.

Oni jak lekkie puki jazdy, ustpujc naporowi, rozpraszaj si, na

to, aby zgromadzi si na tym samym lub innym punkcie i ata-

kowa nieprzyjaciela. Wygnanie, tuactwo, stao si im chlebem po-

wszednim; niektórzy po 3 i 4 razy chwytali za kij tuaczy. Wy-
gnani z GaHcyi 1848 roku, id na Szlsk, do Prus i Ksistwa po-

znaskiego, wypdzeni stamtd 1872 r., wracaj do Galicyi, a po

cichu szukaj » polskiej biedy* w Niemczech, Danii, Szwecyi, Ame-

ryce, na Podlasiu i gbiej w Rosyi, apostoujc wszdzie katolick

wiar, a czyni to swobodnie, wesoo, jakby bez troski o jutro.

Skd tyle ywotnej .'^iy w tych ludziach ? Daje j aska powoania,
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duch zakonu , ywa wiara w Opatrznociowego Boga i dobr
spraw, której su.

Z kocem 1905 r. cyfra Jezuitów polskich wynosi 473 osób;

z tych 215 ksiy, 119 kleryków, 139 braci. Zarzdza nimi pro-

wincya Wodzimierz Ledóchowski. Bogosaw Boe ich pracy.

KONIEC CAEGO DZIEA.
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1088, 1107, 1115, 1116,1153,1171,
1174, 1179, 1187, 1-204,12(6,1209.

Badeni Kazimierz, hr. namiestnik —
II, 883, 884, 909, 911, 913, 982,

987, 988, 1031, 1186.

Badeni Stanisaw, marszaek kraju

—

II, 987, 1140.

Badossi, praat — I, 234, 235, 246,

247, 254, 255.

Bagracyon, ksi, jenera rosyjski

—

I, 353, 360, 367.

Bajandura, osada sybirska — I, 437.

Bajer Andrzej, biskup chemiski —
I, 107, 109, 112, 114, 116, 117,

118, 119, 171.

Bajka, jezioro — I, 430, 436, 437.

Bakchus w. — II, 855, 1218.

Bakon Roger — I, 450. - II, 1196.

Bakoczyce, wie — II, 1031.

l'kowice, (koleg. chvrowskie) — II,

922, 1020,1021, 1Ó31, 1035.

Bkowski Jan, S. J. — II, 1145.

Baku, miasto — I, 409.

Balandret Karol, S. J. — I, 471,

479.

Balasore, misya indyjska — II, 1164.

Baldinucci Antoni, b. S. J. — II, 871,
1175.

Baliccy, obywatele — II, 1035
Balko Wilhelmina, zakonnica — II,

1190.

Ballestrem Karol Emanuel Wolfgang,
hr. — II, 725, 958, 966.

Baltimore, lord — I, 285.

Baltimore, miasto — I, 284, 287.

Baagaska, wie — I, 437.
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Batyk - I, 382, 406, 514. — II, 791,

1059, 1110.

Banaczkowski Norbert, proboszcz —
II, 580.

Bandtke, J. S., historyk — II, 954.

Bandurski Wad., kanonik — II, 1018.

Banialuka, miasto — II, 834, 835.

Bakowski, starosta — II, 1094.

Bapst Piotr, S. J. — II, 856, 883, 907,

909, 910, 911, 912, 995.

Bar, miasto — I, 60.

Baraba, okolica Sybiru — I, 435.

Baraniecki ukasz, arcybiskup lwow-
ski — II, 648, 720, 753, 794, 900,

901, 940, 1151.

Baranowski Jdrzej, ks. — II, 595.

Baraski Karol, S. J. - II, 696, 721,

726, 732, 753, 878, 891, 1184,

1187.

Barat Magdalena Zofia, zaoycielka
zakonu — II, 1162.

Barancewicz, kanonik mohilewski —
II, 1007.

Barbary w. rezydencya — II, 966,

98-2, 984, 987, 995, 996, 997, 998,

1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007,

1008, 1199.

Barbier, ks. — I, 465.

Barcz Augustyn, ks. — I, 384.

Bard, miasto — II, 841.

Bargaoani, misya jezuicka— II, 1079,
1080.

Bariatyski, knia — I, 178.

Barklaj de Tolly, ksi, jenera ro-

syjski — I, 342, 353, 360, 367.

Barnaua, osada w Sybirze — I, 438.

Barrue Augustyn, S. J. — I, 306.

de Barry Pawe, S. J. — II, 1161.

Bartatów, wie — II, 586.

Bartel, delegat — I, 440.

Bartkiewicz Zdzisaw, S. J. — II, 991,
1168, 1187.

Bartkiewiczowa z elechowskich —
II, 1168.

Bartkowiak Jan, brat S. J — II, 862.

Bartomiej w. — I, 292. — II, 848.
Bartoszewicz Julian, autor— 11,1186.
Bartynowski Stanisaw, S. J. — II, 889.
Baryszewska Zofia, ksieni — II, 970.

993, 994.

Baryszewski Jacek, brat S. J. — II,

993, 994.

Basiski, ks. — II, 770, 771.
Baskiry, plemi — I, 393.
Baston, nazwa uhcy w Jassach —

II, 1089.

Baszków, wie — II, 775, 776.

Batory Stefan, król — II, 1187, 1194'

Baudiss Klemens, S. J. — II, 823,
828, 833, 857, 861, 863, 864, 879,

895, 993, 1004, 1013, 1043, 1066,
1067, 1162.

Baudiss Wojciech, S. J. — II, 829,
855, 1090.

Bauer Franciszek, arcybiskup oomu-
niecki — II, 1112.

Bauer, inynier — 1126.

de Baumberg, baron — II, 1050.

Baumgartenberg, dom nowicyatu —
II, 769, 804, 843,1158,1159, 1160,
1162, 1178.

Bawarczycy, naród — I, 258, 342,

343, 344, 345, 367. — II, 531,
736, 939.

Bawarya, kraj — II, 868, 1165.

Baworowska Marya, hrabina — II,

743.

Baworowski Micha, hr. — II, 938,
1118.

Baworowski Mikoaj, prowincya, S.

J. — II, 600, 609, 614, 651, 681,
702, 705, 713, 733, 742, 749, 753,
763, 770, 771, 775, 784, 801, 803,

804, 860, 875, 892, 900, 902, 970,
973, 975, 978, 1187.

Baworowski Wacaw, hr. — II, 933,
938.

Bayreuth, miasto — II, 956.

Bazyh w. — II, 1219.

Bazyhanie, zakon — I, 40, 60, 74,

323, 344, 363, 491, 515. — II, 588,

634, 806, 849, 854, 855, 856, 857,

907, 980, 985, 1012. 1160, 1161,

1185, 1218, 1219.

Bazylianki, zakon — I, 325,

Beaulieu Anatol Leroy, autor — II,

1185.

Beaut Józef, ks. proboszcz — II, 1083,
Beatryca Marya, ksiniczka — II, 565.

Beckers Adam, ex-Jezuita — II, 1149.

Beckx Piotr, jenera zakonu, S. J. — II,

591, 592, 593, 718, 720, 738, 739,

742, 795, 798, 799, 800, 801, 803,

831, 837, 858, 859, 868, 917, 966,

994, 1072, 1149, 1150, 1178, 1195.

Begej Emihusz, ks. — II, 1085.

Bejgert Jan, S. J. — II, 829, 839,

1112.

Bejram, wito muzumaskie — I,

403,

Bekleszew, jeneralny prokurator —
I, 336.

Belgia, kraj — II, 755, 766, 1129,

1198.
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Belgijczycy — I, 306, 411.

Belik Józef, biskup spiski — II, 666.

672.

Bellarmin Robert, kardyna, S. J. —
II. 1160, 1163.

Bellecyusz Alojzy, S. J. — II, 584.

Belo|)otoczkv, biskup polowy — II.

824, 914.
'

Bechacka, pani — I. 133.

Bez, miasto — II, 818, 822, 925.

Bem Jakób, kanonik — II, 528.

Benedykt XIV, papie - II, 855.

Benedykt w. - II, 907, 909.

Benedyktyni, zakon — I, 309, 377. —
II, 677, 678, 670, 682, 992, 1127.

Benedyktynki, zakon — 1, 95, 272. —
II, 546, 583, 686, 715, 756, 790,

823, 824, 905.992,999, 1126.1149,
1152.

Benewent, miasto — II, 940.

Bengal, kraj i miasto — II, 837.

Benicyusz w. Filip, jenera zakonu—
I, 105.

Benigsen, jenera rosyjski — I, 288,

341.

Benincasa, biskup karpeski - I, 203.

Benisch Karol, S. J. — II, 837.

Benisawski Jan, biskup — 1, 179,

182, 184, 185, 186, 189, 190, 197,

198, 199, 200, 201, 202, 203. 205,

214, 234, 250, 251, 262, 333, 335,

336, 337, 351, 356, 365, 371, 384.

Benner Jan, brat, S. J. — I, 378, 476.

Benoe, obywatel, — II, 583.

Benoit, minister pruski — I, 8.

Bentkowski, literat II, 954.

Benyenuti, S. J. — I, 143, 145, 169.

Berclimans Jan, w. S. J. — II, 846,

866, 1156, 1172.

Berdycbów, wie — II, 672.

Berdyczów, miasteczko — I, 75.

Berent Jdrzej, S*. J. - I, 131, 179.

Beretta Jan, S. J. — II, 801, 802.

Berezyna, rzeka — I, 413.

Bergmann Fryderyk, S. J. — II, 665.

Bergmann Liboryusz, autor — I, 385.

Bergyrum, panna — I, 387.

Berg, jenera rosyjski — I, 343.

Beringer F'ranciszek, S. J. — II,

1174.

Berlin — I, 109, 114, 133. 288. —
II, 759, 761, 774, 785, 809, 810,

971, 977, 998, 1007, 1158, 1170,

1172, 1196.

Bernard w. — II, 1176.

Bernardyni, zakon — I, 113, 373,

439, 491. — U, 528, 567, 589, 583,

634, 753, 821, 824, 825, 863, 901,

980, 1133, 1163.

Bernardynki, zakon — II, 823, 972.

Berniard Henryk, S. J. - II, 1090.

Bernis, kardyna — I, 167.

Berthier, S. J. — I, 209.

de Berto Karol, kanonik wiedeski —
II, 694.

Bestuew, pisarz — I, 4t-)2.

Betasky, biskup przemyski — II, 525.

Bethoyen, kompozytor — II, 1036.

Bethulia — II, 1205.

Betleem, miasto — I, 479.

Be ust, hr. kanclerz — II, 973.

Beyzym Jan, S. J. — II, 840, 1190,

Bezborodko, kanclerz — I, 216, 217.

Bezwodna, wie — II, 1189.

Biaa, rzeka — II, 569, 677, 678.

Biaa, miasto w Galicyi — I, 91. —
II, 580, 614, 1110.

Biaa, wie na Biaejrusi — I, 343.

Biaa, wie pod Czortkowem — II,

753, 941.

Biaa, wie pod Tarnopolem — II,

925.

Biaa, na Podlasiu — II, 831.

Biaaru — I, 126, 127, 128, 129,

130, 132, 134, 135, 136, 137, 140,

142, 145, 148, 149, 151, 152, 155,

160, 161, 162, 167. 172, 173, 174,

176, 177, 178, 179, 182, 194, 195,

198, 20^ 209, 210, 211, 212, 231,

235, 2.^>9, 27(i, 278, 285, 290, 292,

296, 301, 313, 320, 328, 334, 337,

349, 351, 352, 359, 365, 371, 464,

492, 499, 501, 504, 510, 514. -
II, 576, 672, 939, 940, 1145, 1146,

1147, 1148, 1150. 1151,1182,1184,
1195, 1215, 1221.

Biaeccy — II, .'.88.

Biaka, wie — II, 615.

Biaobrzeski Józef, brat, S. J. — II.

864, 883.884,906, 1015. I(i21, 1045,

1095, 1097.

Biaobrzeski Piotr, pukownik wojsk
polskich — II, 604.

Biaogowy, wie - II, 588.

Biaogórski Baltazar, Dominikanin —
1, 423.

Biaogród, twierdza nad Wog —
I, 406.

Biaorusini, naród — I. 290, 337. -
II, 6S!), 706, 71S. 729, 1150, 1151,

1194, 1202, 1204.

Biaoskórska, obywatelka II. 1094.

Biaozor. bi.skup unicki — II. 1219.

Biecz, nuasto — II, 819, 820, 873.
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Bieda Józef, S. J. - II, 839, 887.

Biehl Jan, S. J. — II, 818, 944.

Bielany, wie i klasztor Kameduów —
II, 824, 970, 1203.

Bielat FIorvan, Dominikanin — II,

935.

Bielecki, infuat ruski — II, 934.

Bieleniewicz Ignacy, kapelan — II,

992.

Bieliny, wie — II, 818, 819.

Bielów, wie kolegium wite}3skiego —
L 361, 362.

Bielscy, hrabiowie — II, 572.

Bielsk, miasto — II, 810.

Bienenfeld, kupiec, yd — II, 525.

Bierna, wie — II, 580.

Biernacki Nikodem, skrzypek — II,

1026, 1029.

Biernat Jacek, Dominikanin — II,

927.

Bieszczenkowice, wie — I, 342.

Bieanów, wie — II, 687.

Bieanowski Jan, S. J. — II, 1158.

Bijska, wie — I, 438.

Biiczewski Józef, arcybiskup — II,

912, 914, 916.938,939, 1018,1050,
1126, 1135, 1136, 1138, 1140.

Biliska, hrabina — II, 789.

Biliski Leon, prezydent jeneralne]

dyrekcyi kolei pastwowej — II,

1032. 1120, 1121.

Billy Jan, S. J. - I, 470, 477.

Bilów (Wagstadt), miasto— II, 1110.

Bia Józef, ks. - II, 1056, 1059.
Bigoraj, miasto - II, 1076.

Bika szlachecka, wie — II, 753, 756,
817, 818, 937, 940, 1035.

Binek Stanisaw, S. J. — II, 967.

Birma, w Indyach — II, 984.

Biskupice, wie w GaHcyi — II, 687.
Biskupice, wie na Górnym Szlsku—

II, 764, 966.

Bismark, ksi, kanclerz — II, 806,
810, 811, 815, 816, 903, 953, 957,

958, 961, 978, 989, 1166, 1179,
1186.

Bisztyga Kazimierz, S. J. — II, 829,
938.

Blizne, wie — II, 853, 863.

Bloch, rabin - II, 999.

Blozyusz Ludwik, ks. - II, 1171.

Blumberg, baron — I, 439.

Bluntschli, profesor — II, 956.

Baeg Jan, S. J. - II, 6.53, 754, 881.

Baowa, miasteczko - II, 817, 845.
Bociszewo, wie — II, 785.
Bozew, wie — U, 1035.

Bniska Marya, hrabianka—II, 1118.
Bobek Józef, oficya rachunkowy —

II, 749.

Bober Ludwik, infuat maryacki —
II, 867, 969, 983.

Bobiatyski Jan, S. J. — I, 352,

372. — II, 527, 575, 617, 659, 679.

Bobola Andrzej, b. S. J. — I, 339,
507. -II, 844, 901, 910, 911, 945,
1156, 1192, 1204.

Bobowa, miasteczko - II, 601, 602,

603, 604.

Bóbr (midzy Borysowem a Orsz).
I, 370.

Bobrowski Floryan, S. J. — I, 352,
360.

Bobrzyski Micha, vice-prezydent rady
szkolnej - II, 1032.

Bobulice, wie — II, 587, 756.

Boc Antoni, S. J. - II, 887, 989,

990, 1004, 1023, 1026, 1035, 1036,

1187.

Bochenniki, miasteczko — I, 448.

Bocheski Karol, starosta — II, 697,

701, 704, 705.

Bochnia, miasto — II, 546, 547, 579,

580, 581, 608, 616, 700, 703, 704,

823, 1154.

Bochyski Stanisaw, malarz — II,

879.

Boeber Jan, dyrektor szkoy kade-
tów — I, 459.

Bogatko, ks. — II, 971.

Bogdanówka, wie — II, 1157.

Bogoniowice, wie — II, 604.

Bogucice, miasto — II, 755, 760,

766, 769.

Bogumin, miasto — II, 998, 1062.

Bohdanowicz, sowietnik — I, 507.

Bohemia Manor, osada w Ameryce —
I, 285.

Bohomolec Franciszek i Jan, ex-Je-

zuici — I, 65.

Bohomolec Stanisaw — I, 361.

Bohorodczany, miasto — II, 690.

Bohusz, ks. — I, 327.

Bojan, wie — II, 1042.

Bojarski, urzdnik — II, 545.

Bokajewski Jan, S. J. — II, 573.

Boldras, port — I, 514.

Bolonia, miasto — I, 305, 349. — II,

529, 668, 941.

Bohowski, oficer rosyjski — I, 429.

Bonaparte Józef, brat cesarza — I, 283.

Bondi Jakób, S. J. - II, 1079.

Bonifratrzy, zakon — II, 1060, 1061.

Bonikowo, wie — II, 776.
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Bonin, prezes sdu — II, 946, 947,

950.

Berezowski Grzegorz, ks. proboszcz—
II, 925.

Bordeaux, miasto — I, 307.

Borejsza, sekretarz — I, 360.

Borghese, ksi — II, 1130.

Borcfiasz Franciszek, w. S. J. — II,

667, 1131, 1132.

Borkowscy — II, 577.

Borkowska z Trembiskich Marya
Tytusowa, hrabina — II, 753, 817,

819, 941.

Borkowski Mieczysaw, hr. — II, 937.

Borkowski Zbigniew Stanisaw, S. J. —
II, 1192.

Borodino, wie pod Moskw — I, 479.

Boromeuszki, zakon — II, 810, 896,

999, lOOU, 1060, 1062, 1065.

Boro Ignacy, brat, S, J. — II, 862,

868, 975.

Borowski Miclia, S. J. — I, 208.

Borszczów, miasto — II, 571, 827.

Borysaw, miasto — I, 361.

Borysów, miasto — I, 370.

Borzcka Honorata, hrabina — II,

579, 580, 581, 719, 724, 756.

Bosfor — II, 1190.

Bosizio Atanazy, prowincya austrya-

cki, S. J. — II, 801.

Bonia, kraj — II, 834, 835, 990,

1107, 1190.

Boston, miasto w Ameryce — 1, 287.

Botuszany, miasto — II, 1079, 1080,

1081.

Botzen, miasto — II, 756.

Boufa Micha, S. J. — U, 556, 67i;,

Bouhours Dominik, S. J. — II, 1157,

1158.

de Bourbon, ksina — I, 223
Bourdaloue Ludwik, S. J — 11,1165.

Bouvet Ludwik, S. J. — 1, 454, 456.

Boogrobcy, zakon — II, 995, 1^96.

Brabancya, kraj - II, 1148.

Brchnówko, wie — II, 108?.

Bractwo Antoniego w. — II, 1005.
» Apostolstwa modlitwy — II,

923, 934, 938, 1010.

» Boego Ciaa — II, 725.
» Dobrego Pasterza — II, 805,

822, 825, 914.
» Dobrej mierci — II, 848,

889, 896, 914, 934, 1001,

1017. lOlS, 1019, 1041, 1048,

1067, 1098, 1118, 1132.

» Trzeciego Zakonu w. Fra
Ciszka — II, 1041.

Bractwo w. Józefa — II, 805, 822,

825, 1005, 1017, 1018,

1019.

» Kupieckie — II, 997.
» Matek chrzecijaskich — II,

1001, 1060.

» w. Michaa — II, 967.
» Miosierdzia — II, 984, 997.
» Bractwo Najsodszego Serca

Jezusowego — I, 397. — II,

573, 719, 822, 878,896,922,
923, 934, 955, 967, 1001,

1010, 1017, 1035, 1064, 1067,

1096, 1098, 1124, 1127,
1147.

» Niemieckie — 11, 997.
» Niepokalanego Serca Maryi—

II, 572, 656, 721, 728, 844,

878, 896, 922, 934, 1017,

1135, 1152, 1154.
» Opatrznoci Boskiej — II,

1132.

» w. Rodziny — II, 871, 1038.
» Róaca ywego — I, 397. —

II, 871, 884, 896. 914, 923,

934, 950, 967, 1013, 1017,

1041,1067, 1098, 1113,1124,
1135.

» Szkaplerza — II, 871, 896,
934, 1098.

» Skargowskie (Miosierdzia) —
II, 977.

» Trójcy w. — II, 896.

» w. Wincentego a Paulo —
II, 808, 810, 815, 823, 824,

923, 1019.

> Wstrzemiliwoci — II, 656,
676, 765, 791, 1156, 1174.

. w. Zyty — II, 887, 889, 912,
934, 938, 1005, 1019.

Braia, miasto — II, 1091.

Brandenburgia, kraj — II, 961, 1107.
Brandis, hrabia — II, 655.

Branicki Ksawery, hetman w. k. —
I, 19, 28, 38, 39, 40, 41.

Braschi Angelo, kardyna — I, 79,

j52.

Bratkowski Stelan, S. J. — U, 1004,

1006, 1007, 1013, 1014, 1169.

Braun, dyrektor gimnazyum bruns-
berskiego — I, 123.

Braun, gubernator — I, 333.

Brazylia, kraj - I, 311, 704, 759,

837, 891, 1131, 1181.

Breinl Józel, starosta tarnowski — II,

583, 596, 597, 598, 639.

Brema, miasto — U, 1109, 1170.
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Bretania, kraj — II, 1167.

Briancon. miasto — I, 232.

Briant Aleksander, b. mczennik an-

gielski 3. J. — II, 1172.

Brickmann Mikoaj S. J. — I, 405.

445.

Brighenli, kupiec yd — II, 525.

von Brink, gubernator — I, 435.

Brissac de Cosse, hrabina — I, 387.

Brissac Delja, hrabianka — I, 387.

Erissac Kamila, hrabianka — I, 387.

Briskorn Maciej, S. J. -I, 209, 210.

Britto Jan, b. S. J. — II, 844, 901,

1204.

Brixen, miasto — II, 741.

Brnik, wie — II, 610.

Brock Liborius, S. J. — I, 455. —
II, 658.

Broer Franciszek, S. J. — II. 833,

837, 891, 1187.

Brodowski Mikoaj, S. J. — I, 352,

445. — II, 503, 692, 712, 714.

Brody, miasto — I, 250, 516, 517.

—

II, 577, 588, 639, 651, 657, 754,

922, 931, 1.152.

Brodzice, wie — I, 420.

Brodziszewski Wojciech, sufrag. gnie-

nieski — II, 775, 779.

Broghe, ksi — II, 1165.

Bromoella, osada w Szwecyi — II,

840, 841.

Bronie Ignacy, S. J. — I, 353.

Broniewski Józei", infuat lwowski —
II, 722.

Bronikowski, jenera polski — I, 353.

Brown, hrabina — I, 513. — 11,1195.

Brown Jan, lekarz — II, 1195.

Brown Józef, prowincya, S. J. —
I, 382. — II, 593, 594, 640, 645,

649, 656, 702, 732, 733, 734, 730,

753, 769, 798, 803, 804, 900, 905,

918, 920, 925, 946, 950, 968, 990,

993, 1187, 1195, 1196.

Broscius (Broek), ks. — II, 969
Brozyusz, ks. — I, 286.

Bruksela, miasto — II, 595, 637,

1174, 1198.

Brunsberg, miasto i kolegium S. J.—
I, 14, 97, 107, 109, 119, 120, 122,

123, — 11, 814.

Bruntal, wie — II, 1108, 1110.

Brunik, wie — II, 603, 604.

Brygidki, wizienie lwowskie — ii,

597, 727
Bryndza Wincenty, S. J. — II, 676,

709.

Bryzgowia, kraj — II, 1179.

Brzkalski Józef, S. J. — II, 935,

995, 1171, 1206.

Brzana, wie — II, 601, 602.

Brzeczot Kasper, obywatel — II, 669.

Brzeg, miasto — I, 97. - II, 770.

Brze litewski.— II, 1038.

Brzeany, miasto — II, 631, 639,

753, 823, 925.

Brzezie, wie — II, 581, 608, 687,

690, 992.

Brzeziski Antoni, ks. Filipin — II,

950, 776.

Brzeziski, dziedzic — II, 582.

Brzeziski Dominik, S. J. — I, 352.

Brzeziski Kajetan, kleryk orm. —
II, 703

Brzeziski Marcin, S. J. — I, 94.

Brzeznak Jan, S. J. — II, 727.

Brzenica, wie — II, 579, 581, 584,

608, 609.

Brzostek, miasteczko — II, 599, 677.

Brzostowska, kolatorka — II, 567.

Brzozdowce, miasteczko — II, 1171.

Brzozów, miasto — II, 568, 631,

664, 665, 673, 677, 817, 825, 861,

873, 1156.

Brzozowski Ignacy, S. J. — I, 320,

350, 360, 361.

Brzozowski Rajmund, S. J. — 1, 323,

325, 347, 348, 360, 372, 511. - II,

675, 1193.

Brzozowski Tadeusz, jenera zakonu,

S. J. — I, 264, 265, 276, 277, 279,

280, 281, 282, 283, 284, 286, 293,

294, 295, 297, 300, 329, 333, 337,

341, 346, 362, 382, 390, 414, 415,

416, 417, 421, 430, 433, 434, 444,

454, 456, 467, 468, 470, 471, 483,

484, 486, 487, 490, 491, 492. — II,

1146, 1147, 1148, 1183, 1193.

Buchmayer Antoni, ks. — II. 578,

582, 647, 679, 710.

Buchta Aleksander, S. J. — II, 891,

1187, 1209.

Buckie, filozof — 11, 1179.

Buczacz, miasto — I, 92. — II, 573,

634, 817, 922, 1035.

Buczkowice, wie — II, 580.

Buczyski Wincenty, S. J. — I, 326,

328. - II, 629, 632, 633, 634, 641,

642, 652, 703, 718, 738, 739, 1150,

1178.

Budapeszt, miasto — II, 1174, 1179.

Budberg, baronowa — 1, 513.

Bodzanów, wie — II, 587.

Budko Mikoaj, S. J.—1,362, .^70, 372,

II, 545, 546,547,569,588,672,715.
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Buffalo, miasto — II, 839.

Bug, rzeka — I, 432.

Bukareszt, miasto — I, 394, 1046,

1073, 1083, 1085, 1086, 1090, 1091,

1092, 1110.

Bukowina, kra] — II, 569, 570, 571,

576, 647, 793, 828, 829, 830, 834,

850, 853, 939, 1038, 1039, 1040,

1045, 1046, 1049, 1110.

Bukowski Alojzy, S. J. — II, 1120.

Bukowski, hr. — II, 672, 674.

Bukschoja, wie bukowiska

—

II, 1049.

Biilow Emil, S. J. — II. 1189.

Bugarya, kraj — II, 1070, 1158.

Buhak, wadyka ruski — II, 1219.

Buharyn, pose wokowyski — I, 20.

Burboni, ksita — I, 223, 471. —
II, 1221.

de Burbure, obywatel — II, 1087.

Burgstahler Antoni, S. J. — II, 814.

Burkiewicz Edward, S. J. — 11,1112.

Buszcze, wie — II, 922.

Butkiewicz Alojzy, brat, S. J. — II,

573, 574, 890.

Buxherden, jenera, kwatermistrz ce-

sarski — I, 339.

Buzalski Kazimierz, brat S. J. — II,

1206.

Buzzeti Antoni, ks. — II, 1185.

Bychów stary, miasto — I, 353, 367,

509.

Bydgoszcz, miasto — I, 96, 107, 123.

—

II, 771.

Bykowski Stanisaw, proboszcz — II,

568, 626, 644, 655.

Bystra, wie — II, 580.

Bystrzonowski Wojciech, S. J. — U,

1132.

Bystrzycki Jowian Fryderyk, astro-

nom królewski — I, 65.

Byszewski, infuat — I, 28, 250.

Byszkowski Antoni, S. J. — I, 131.

Bytom, miasto — II, 758, 760, 762,

765, 1063.

Bzowska Anna, obywatelka — II, 888.

Bzowski Teofil, S. J. — 11, 1027,1214.

C.

Cabogowa Wanda, hrabina — 11, 585,

586, 753, 756, 818, 819, 845, 941.

de Cach, austryacki penomocnik —
I, 83.

Cafasso Józef, S. J. — 1, 398, 405. —
II, 570, 658.

CagUaii, miasto — II, 940.

JE2BICI W POLSCE. V

Calibota Verni, dyrektor teatru — I,

456.

Calvert Gecil lord — I, 285.

Camilli Mikoaj, biskup jasski — II,

866, 1071, 1072, 1076, 1078, 1082,

1083, 1090.

Candon Henryk, S. J. — II, 721.

755, 766, 767, 900, 902.

Capriola Serra, ksi — I, 457, 490.

Caprivi, kanclerz — 11, 811.

Caput Jan Donat. Franciszkanin z XV
wieku — II, 943.

Carkowski, ks. ruski — II, 826.

Caro Leopold, adwokat — 11, 1003.

Carroll, biskup baltimorski — 1, 284,

285.

Caraffa. kardyna — I, 103.

Carpo (we Woszech) — I, 209.

Carskie Sioo — I, 216, 478.

Casablanca, pukownik — I, 343.

Casali, kardyna — I, 103.

Caserta, miasto — I, 275.

Cassini, hr. pose rosyjski — 1, 270.

de Castellamare, hrabina — I, 403.

CasteUi, kardyna — I, 148.

Cato — I, 177.

Cauteret, zakad leczniczy w Pirene-

jach — II, 1185.

Cavour, minister woski — II, 902.

Gecil, powiat w Marylandzie — I,

285.

Cejss, wizytator szkó — I, 293, 295,

315, 367.

Celowiec, miasto — II, 939.

Celsus, tragedya — II, 1202.

Centrum, stronnictwo . w parlamen-
cie — II, 957.

Ceparego szkoa w Jassach — II,

1085, 1086, 1088, 1089, 1040.

Ceylon, wyspa — 11, 1190.

Chabówka , wie wgierska — U,

1119.

Chaifol nad Wog, kolonia — I, 394.

Chalcz, wie — I. 212, 350, 368.

ChaleccY, fundatorzy kocioa — I,

368.

Chaubiski, dr. medycyny — II, 1114.

Chaniewski Jak(')h, S. J. — I, 372. —
II, 708, 709, 714.

Charlestown, miasto w Ameryce —
I. 287.

Charpenlier, jenera — I, 361.

Charrier Piotr, S. J. — II, 117.5.

Chazarowio, plemi — 1, 40cS.

de Chazot, major — I, 144.

Chem, wie — II, 580, 581, 584,

687.

79
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Chemno, miasto pruskie — I, 118,

171. — II, 790.

Chema, miasto — II, 947, 1087.

Cherso, miasto — I, 365, 371, 377,

400, 405. — II, 939, 986.

Chiaramonte Barnabas, :ardyna —
I, 240, 309.

Chicago, miasto — II, 839.

Chigotti, monsignior — I, 172.

Chih, miasto — II, 1007.

Chitarow Szczepan — I, 422.

Chiny, l^raj — I, 209, 210, 216, 217,

276, 314, 337, 434
Chludziski Jerzy, S. J. — I, 352,

370, 372.

Chludziski Leopold, S. J. — I,

516. — II, 527, 542, 635, 678,

679, 680.

Chapowscy — II, 943, 950, 962.

Chapowska z Grudziskich Antoni-

na — II, 948.

Chapowska Józefa, zakonnica — II,

948.

Chapowska z Morawskich Henryka,
dziedziczka — II, 773.

Chapowski Dezydery, jenera polski

—

II, 771, 775.

Chapowski Stanisaw, dziedzic — II,

773.

Chopicki Micha, proboszcz — II, 726.

Chmielewski Ignacy, S. J. — 1, 445.

—

II, 576, 669.

Chmielewski Jdrzej, brat, S. J. — II,

756, 939.

Chmielewski Marceli, brat, S. J. — II,

839, 997, 1008, 1210.

Chmielewsli;i Tadeusz, S. J. — I, 352.

—

II, 709, 714, 940.

Chmielowa Zofia, obywatelka — II,

1132.

Chmielowski Piotr, literat — I, 330.

Chmielnicki Bohdan, hetman koza-

ków — II, 628.

Chochoów, wie — II, 612, 613, 614,

615.

Chocimierz, miasteczko - II, 817.

Chodowice, wie — I, 586.

Chodykiewicz Ignacy, S. J. — I, 342,

344.

Chojnice, kolegium — I, 97, 123.

Chojnik, wie — II, 606.

Chomogor pod Archangielskiem — I,

250.

Chooblin, pod Mcisawiem—II, 1152.
Chooniewski Stanisaw, ks. — II,

1187.

Chomtowscy — 1, 510.

Chomentowski, pose sandomirski —
I, 36.

Chomentowski Jan, hr. — II, 880,
886.

Chomiski, biskup — I, 132.

Chomiski, urzdnik cyrkularny — II,

596.

Chomranice, wie — II, 890.

Chomyszyn Grzegorz, wadyka ru-

ski — II, 1140.

Chory Jan, inynier — II, 880.

Chorostków, miasteczko — II, 922.

Chotkowski, praat i profesor — II,

549, 590, 1007.

Chramiec, dr. medycyny — II, 1115.

Chrapowicka, hrabina — I, 386.

Chrapowicki, marszaek — I, 136,

361.

Chrebiet bootnyi, pasmo gór — I,

437.

Chreptowicz Joachim, podkanclerzy
litewski — I, 14, 15, 16, 17, 22,

27, 28, 31, 36, 41, 62, 63, 64.

Chreptowicz Karol, . J. — I, 940.

Christian Juliusz, S. J. — II, 829,

862, 925, 1021, 1029, 1032, 1035,

1107, 1111, 1112, 1113.

Chryzostom Jan, w. — II, 1159.

Churain Rudolf, S. J. — II, 1001,

1017, 1068, 1069.

Chwaa Bartomiej, ks. proboszcz —
II, 1076.

Chyrów, kolegium i konwikt — II,

858, 861, 862, 863, 865. 868, 887,

912, 922, 924, 931, 937, 1013,

1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026,

1030, 1031, 1032, 1033, 1062, 1099,

1157, 1170, 1175, 1180, 1197, 1201,

1202, 1214.

Chyrowiacy, uczniowie konwiktu — II,

1022, 1027, 1033.

Chyewski Adam, podczaszy orsza-
ski — I, 371.

Cicero — I, 61.

Ciche, wie — II, 1176.

Cichicze, miasteczko — I, 370.

Cicho Franc, brat, S. J. — II, 1210.

Gicho Ludwik, S. J. — II, 873.

Cichów, wie — I, 362.

Ciechanowiecki Pawe, S. J. — II,

556, 569, 573, 592, 634, 684, 700,

702, 705, 824, 874, 875, 963.

Ciechanowski Wincenty, kandydat fi-

lozofii — I, 323.

Cieciszowski Gaspar Kazimierz Ko-
lumna, biskup ucki — I, 427, 447,

448, 449, 451. — II, 97L
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Ciekiewicz Wojciech, ks. — II, 606.

Cieniawa, wie — II, 1098.

Ciepielowski Antoni, obywatel — II,

688.

Cieple, dobra koleg. mohilews. —
I, 365.

Cieszkowski August — II, 1197.

Cieszyn, miasto — II, 810, 881, 891.

999, 1036, 1051, 1054, 1055, 10.56,

1057. 1068, 1059, 1060, 1061, 1062,

1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 10(;9.

1099, 1119, 1162, 1173, 1176.

Cieszyski Ignacy, Franciszkanin —
I, 383.

Cikowice, miasteczko — II, 604,

606.

Cigale, ks. praat — I, 143, 144.

Ciofani, ks. praat — I, 110, 114, 115.

Ciravegna Mateusz, S. J. — II, 1083.

Ciszek Jan, S. J. — II, 755, 817, 818,

825, 828, 848, 879, 883, 891, 893,

895.

Ciszewski Wincenty, S. J. — I. 94.

Clair de St. markiz — I. 403, 404.

Clary, hr. — II, 1103, 1104.

Clermont, opactwo — II, 1197.

Cleveland, miasto — II, 839.

Cloriviere Piotr, S. J. — I, 306,

307, 470.

Cobentzel, pose niemiecki — I, 177,

365,
Coervers Jan, S. J. — I, 405.

Coince Józef. S. J. — I, 385, 386,

387, 388, 389, 390, 391, 392, 512,

.513.

Colbert, jenera francuzki — I, 353.

Colombiere Klaudiusz, S. J. — II,

1175.

Commendone, nuncyusz — I, 102.

Comotti, S. J. — I, 79.

Conde, ksi — I, 223
Condrau Jakób, S. J. — I, 326. —

II, 634, 659, 1193.

Conrad, minister kultu — II, 1022.

Consalvi, kardyna — I, 254, 255,

260, 270.

Convalsciusz Wacaw, brat, S. J. —
I, 332.

Copoty, wie — II, 788, 791.

Cordon Piotr, prowincyal hiszpa-
ski, S. J. — II, 542.

Cornet Franciszek, S. J. — I, 398. —
II, 570, 659.

Corsini, kardyna — I, 8, 103, 146.

Costin Miron, historyk — II, 1199.

Cottam Tomasz, b. S. J., mczen-
nik angielski — II, 1172.

Coudenhore Karol, hr. — 11, 10()().

Cretineau-Joly, historyk — II, 1150.
Croiset Jan, S. J. — II, 1200.
Csech Szczepan, biskup koszycki —

II, 666.

Cudnów, miasteczko — I, 447.

Guza Aleksander, dr. profesor ekono-
mii — II, 1089.

Cuytek Kazimierz, S. J. — II, 995,

, 1004.

Cwiklice, wie — II, 764.
Cwileniew, jenera dywizyi — I, 510.

Cyburski Jan, ks. proboszcz — II,

581.

Cych Józef, S. J. — II, 817, 81t).

890.

Cyganie, plemi — I. 393. — II, 1070.

Cyr Saint, jenera — I, 342, 343, 344,
345.

Cyranka Jan, ks. ex-Jezuita— II, 992.

Cyryl w. — II, 858.

Cystersi, zakon — I, 113. —II, 621,

622, 623, 634, 804, 824, 878, 885,
980.

Cytowicz Józef, S. J. — I, 298, 380,
444. — II, 634, 637, 659, 715.

Czacki Micha, obywatel — II, 638.
Czacki Tadeusz — I, 290, 292.

Czajkowska, ksieni — II, 608, 609,

756, 993.

Czajkowski, adwokat — II, 927.

Czajtaj — I, 390.

Czapelska Helena — II, 1135, 1136.
Czarliski Felicyan , S. J. — II,

1087.

Czarliski Emil, obywatel — II, 1087.

Czarna, wie — II, 613.

Czarne morze — I, 269, 400, 406,
408, 413.

Czarnocki Józef, ucze — II, 921
1163.

Czarnków, miasto — II, 790.

Czarnogóra, kraj — II, 1190.

Czarnota Jdrzej, S J. — II, 1079,
1086.

Czarny potok, wie — II, 891,

Czarnyszewicz Wincenty, S. J. — I,

342, 444. — II, 569, 671.

Czartoryscy — I, 143, 797.

Czartoryska z ksit Orleanów Ma
gorzaa — II, 1169.

Czartoryski Adam, jenera ziem po-
dolskich — I, 22, 259, 290, 296.--

II, 835.

Czartoryski Micha Fryderyk, kanclerz

w. lit. — I, 16, 17, 19, 21, 26, 28,

30, 39, 62.
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Czartoryski Wadysaw, ksiae — II.

851, 979, 1169.

Czaykowski Konstanty, S. J. — II,

li96.

Czaykowski Wojciech, S. J. — I, 359.

Czechowice, dom S. J. — II, 1126,

1129, 1130.

Czechowicz Konstanty, biskup ruski

—

II, 873, 1119.

Czechy, kra] — I, 106. - II, 526, 570,

700, 754, 1015, 1165, 1178.

Czeczersk, miasteczko — I, 212, 369,

370, 420. - II, 940, 1151.

Czehiniak, Franciszkanin— II, 1086.

Czencz Wadysaw, S. J. — II, 913,

987, 1026, 1036, 1168, 1205, 1206,

1210.

Czenczek Antoni, S. J. — II, 1026,

1206.

Czepe, wódz tatarski — I, 409.

Czepiele, wie — II, 588.

Czereja, miasto — I, 515,

Czeremuszna - Glisko , wie — II,

1175.

Czerkiesi — I, 408.

Czerkiesya, kra] — I, 409.

Czermiski, obywatel — II, 756.

Czermiski Marcin, S. J. — II, 829,

834, 835, 990, 1006, 1175, 1189,

1210, 1211.

Czerna, wie — II, 910.

Czernica, wie — II, 588.

Czerniejewo, miasto — II, 775.

Czerniewicz Stanisaw, S. J. — 1,126,

127, 128, 129, 130, 131, 138, 139,

141, 145, 147, 149, 150, 152, 156,

160, 163, 178, 188, 193, 194, 195,

19(5, 197, 204, 206, 207, 211, 337,

349, 352, 364.

Czerniewicz Maryanna — II, 938.

Czerniowce, miasto — II, 541, 633,

822, 826, 829, 899, 937, 998, 1001,

1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043,

1045, 1046, 1048, 10.50, 1051, 1093,

1099, 1126, 1167, 1171, 1188, 1189,

1206.

Czerniszew Zacharyasz, hr. jenera-

gubernator — I, 135, 138, 139,140,
141, 142, 1.53, 154, 1.55, 159, 163,

173, 177, 189, 190, 197, 330, .3.54,

355, 364, 365, 369, 462.

Czerski, ks. — II, 591.

Czertkow, jenera-gubernator — II,

794.

Czerwona wie - II, 773, 774, 9.50.

Czerwonego Krzya Siostry szpital-

ne — II, 1061.

Czesi, naród — I, 285, 417. — II,

525, 596, 640, 692, 696, 701, 829,

834, 839, 902, 1058, 1103, 1106,
1107.

Czetwertyscy, ksita — I, 473.

Czetwertyska Magorzata, ksina

—

I, 449.

Czetwertyski Józef Kalasanty, ksi-
— I, 29, 37, 447, 449.

Czeowski Iwon, S. J. — II, 608, 705,

718, 759, 766, 772, 774, 788, 814,

817, 818, 820, 879, 888, 900, 902,

903, 905, 970, 971, 991, 993. 1144,

1155, 1187, 1203, 1204, 1206', 1207.

Czeowski Romuald, S. J.— II, 1023,
1025, 1033, 1095.

Cziczirnew, autor — II, 1184.

Czortków, miasto — II, 587, 753, 817,

827, 941.

Czosnowska z Grabowskich Elbieta

—

II, 985.

Czuba, wódz chopów — II, 603.

Czuba, kamieniarz w Sczu — II,

1014.

Czubaty Dymitr, student — II, 649.

Czudyn, miasto — II, 1049.

Czuwaszowie, naród — I, 393.

Czyhir Maciej, S. J, — II. 592, 656,

657, 672, 674, 676, 753, 816, 818.

Czyndask, forteca — I, 437.

Czyrosk, osada — I, 427.

Czyrniawski Jan, ks. dziekan — II,

607.

Czyszki, wie — II, 818, 1035.

Czyta, miasteczko — I, 437.

Czy Jdrzej, S. J. — I, 254, 296,

346, 378, 379, 380, 381, 382, 453,

454, 456, 457, 470, 477.

D.

Dbki, wie — II, 1169.

Dbrowica, wie — II, 818.

Dbrówka, wie — II, 691.

Dbrowski, sufragan poznaski — 11,

773, 779.

Dbrowski Wadysaw, S. J. — II,

827, 828, 829, 1011, 1013, 1035.

Dbrowski, jenera polski — I, 3-53.

Dalry, pukownik — I, 345.

Dagda, wie — I, 212, 354, 356, 357,

358, 1147.

Dal-Verme, S. J. — I, 209.

Dalmacya, kraj - II, 1188, 1190,

Damirski Cypryan, prowincya Ber-

nardynów — II. 1133.
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Damy syoskie, zakon — II. 1070,

1074, 1085, 1091.

Dama, kraj -- I, 276, 337, - II, 990,

1006, 1221.

Danilewicz, pedagog — I, 325.

Dannemayer, autor historyi kociel-
nej — II, 553, 556.

Dargiewicz Jan, S. J. — I, 401.

Daszko Jan, lusarz — II, 1137.

Daszkówka — I, 509.

Daszyska — II, 1197.

Daszyski Ignacy, dowódca socyali-

stów — II, 987, 988, 1185.

Davos, miejscowo klimatyczna —
II, 1114.

Davoust, marszaek — I, 353, 361,

367, 368.

Dawid Adolf, patryota polski — II,

638.

Dbica, miasteczko — II, 580. 823,
840.

Dbiccy, hrabiowie — II, 983.

Dbicki, adwokat — II, 1094.

Dbicki Ludwik, lir. — II, 982.

Debout, pukownik — I, 415.

Dederko Jakób, biskup miski — I,

131, 234, 252, 320, 335, 339, 346,

427, 456, 457.

Deharbe Józef, S. J. — II, 1166.

Deichmann, ks. ex-Jezuita — II. 1178.

Delbruck, radca — I, 124.

Delkiewicz, ks. profesor — II, 1186.

Dembiczak Szymon, S. J. — II, 891.

Dembina, wie — II, 707, 711.

Dembiska Aleksandrowa — II, 606.

Dembiski Aleksander, dzierawca —
II, 606.

Dembiski Eliasz, obywatel — II,

t.06.

Demel, burmistrz — II, 1055, 1057,

1065, 1066.

Demiski Wiktor, brat, S. J. — II.

705, 891.

Deprefontaine Karol, S. J. — I, 445.

Derbent, miasto — I, 409.

Dernaowicz, podkomorzy rzeczycki -

I, 369.

Derois, jenera — I, 342, 343.

Derouville Aleksander Józef, S. J. —
II, 1147.

Derska, wie rumuska — II, 1087.

Destouche Filip, komedyopisarz — II,

1205.

Detroit, miasto — II, 838.

Devin Grzegorz, S. J. — II, 1164.

Devriscian Pawe, ks. ormiaski —
1, 423, 424, 425, 426, 427, 428.

Dewodzki Piotr, Dominikanin — II,

626.

Diepenbrock Melchior, kardyna — II,

760, 768, 771, 1156, 1205.

Diesbach, lvs. ex-Jezuita — II, 1182.
Diestheim, miasto — II, 1148.

Dietrichstein z Potockich, hrabina —
II, 845.

Dietrichstein, hr. — II, 893.

Diewow, obywatel — I, 465.

Diodor, pisarz grecki — II, 1184.

Dissentis, miasteczko — II, 1193.

Dugocki Wadysaw, S. J. — II,

871, 984, 1120, 1169, 1179, 1210.
Dmowski jjzef Alojzy, S. J. — II,

1177.

Dniepr, rzeka — I, 343, 353, 367.

Dniestr, rzeka — I, 334, 422, 423.
Dobiszów, miasto — II, 1110.

Dobraczyn, wie — II, 586.

Dobrjanski Mirosaw, urzdnik rosyj-

ski — II, 833.

Dobromil, miasto — II, 854, 855.
Dobrzyski Antoni, dziedzic— II, 607.

Dole, miasto — II, 1182.

Doelinger, ks. — II, 976.

Dolina kocieliska — II, 1114.

Doga, herb rodziny — II, 897.

Dogoruki, knia — I, 178.

Doanka, wie — II, 753.

Dom misyjny w Astrachanie— 1,313.
y> w Biaej — I, 91.

» w Borszczowie — II, 571.
» w Chalczu — I, 363.

» w Cieszynie — II, 810, 1099.
» w Czechowicach— 11,968,1126.
» w Czeczersku — I, 363.
)> w Dagdzie — I, 354, 358.
» w Dobromilu — II, 855.
> w Faszczówce — I, 125.

» w Gracu — II, 736.
> w Gurahumorze — II, 571.

> w. Mikoaja w Innsbruku — I,

741.

» w Irkucku — I, 313.

» w Jabonowie — I, 91.

» w Jakobeny — II, 571.
» w Jordanowie — I, 91.

» w Kocmaniu — II, 272, 571.

» w Krasawiu — 1, 354, 356.
» w Królewcu — I, 97.

» w Liczkowcach — II, 571.
» w w. Lipce — I, 107.

» w Leajsku — II, ()65.

» w ozowicy — I, 125.

» w Markowej — II, 571.

» w Milatynie — U, 572, 742.
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Dom w Mociskach — II, 665.

^ w Mosdoku — I, 313, 413.

» w Nadworne] — II, 272, 571.

» w Nastasowie — I, 91.

^ w Obrze — II, 777, 778.

» w Odessie — I, 313.

» w Pieniakach — II, 571, 572,

588, 742.

» w Podkamieniu — II, 567.

» w Polanie — II, 665.

» w Przeworsku — II, 665.

» w Puszy — I, 354.

» w Ranie — I, 125.

» ^v Rozmai owie — I, 91.

» w Saratowie — I, 313.

» w Sewerynówce — II, 401.

» w Sidorowie — II, 572,

» w Stanitkach — II. 742, 756,

994.

» w Starejwsi — II, 665, 843,

845, 873.

^ w widnicy — I, 97. — II, 964,

965.

» w Tomsku — I, 313.

» w Tuchowie— II, 569,661,677.
» w Turce — I, 91.

» w Tyly — I, 107.

» w Zarszynie — I, 91.

» w Zuckmantel (Edelstadt) — II,

810, 963, 967, 966, 1099, 1102.

» w ywcu — I, 91.

Domy w Austryi — II, 741.

Domy w Galicyi — II, 796, 843, 845.

Domaradz, wie — II, 825, 862.

Domaradzki Micha, obywatel — II,

651.

Domasowice, wie — II, 1065.

Domejko Ignacy, profesor— II, 1007.

Domhard, prezydent — I, 109.

Dominikanie, zakon — I, 112, 133,

287. 339, 354, 361, 362, 370, 392,

423, 424, 425, 433, 440, 477, 484,

491, 511, 512. — II, 561, 567, 588,

620, 626, 629, 630, 634, 654, 657,

670, 707, 708, 709, 710, 712, 713,

736, 737, 797, 926, 927, 928, 929,

930, 931, 935, 977, 983, 1084,

1085, 1086, 1178.

Dominikanki, zakon — II, 823.

Don, rzeka — I, 429.

Dorna-Kandreni, wie — II, 1048.

Dorohoj, miasto w Rumunii — II,

1081.

Doroyski Bronisaw, ucze — II,

1036.

Dorpat, miasto — I, .3.56, 392.
Doser, kupiec — I, 454, 457.

Doss Adolf, S. J. — II, 1174.
Dost Jan, S. J. — I, 123.

Drelów, wie na Podlasiu — II,

1219.

Drewnoski, naczelnik warstatów ko-

lejowych — II, 913.

Drexler, kupiec lwowski — II, 721.

Dreziski Tomasz, leniczy — II, 603.

Droginia, wie — II, 687.

Drohiczyn, miasto — I, 59.

Drohobycz, miasto — II, 724, 725.

Drohowy, wie — II, 937.

Drohojowscy — II, 730.

Drozdowicz Tomasz, brat, S. J. — I,

435, 437, 438. — II, 682, 705, 881,

890.^

Drod, ks. proboszcz — II, 581, 608.

Drodziewicz Jan, ks. profesor uni-

wersytetu — II, 973.

Drumtolle, misya w Indyach — II,

837.

Drubacki Bonawentura , ks. pro-

boszcz — II, 830.

Drubicki Kasper, S. J. — II, 1156,

1160, 1199.

Dryssa, miasto — I, 360.

Drzewicki, sekretarz — I, 26.

Dubas Eufemia — II, 938.

Dubno, miasto — I, 355, 509. — II,

577.

Dubowska, wie z kopalni— I, 419.

Dubrowno, dobra — I, 351.

Ducerceau (Arciszewski), S. J. — II,

1151.

Ducha w., szpital — II, 690, 974.

Duchaczki, zakon — II, 823.

Duchowieccy — I, 510.

Duhamel, urzdnik inflandzki — I,

387.

Dukla, miasto — 872.

Dumana Ignacy, S. J. — II, 889.

Dumond, pose francuzki — I, 171.

Dunajec, rzeka — H, 607, 701, 891.

Dunajec Biay, wie — II, 613.

Dunajec Czarny, wie — II, 613.

Dunajów, wie — I, 91.

Dunajewska Antonina — II, 938.

Dunajewska Justyna — II, 938.

Dunajewski, minister — II, 908.

Dunajewski Albin, kardyna — U, 870,

897, 979, 982, 984, 985, 1001, 1030,

1189, 1198.

Dunawiec, wie na Bukowinie — II,

1048.

Duniewicz Edward, dzierawca — II,

863.

Dunikowski, dziedzic — II, 602.
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Dunin Marcin, arcybiskup — II, 1146.

Dunin Pawe, S. J. — I, 445. — II,

659, 665.

Dunin Wawrzyniec, S. J. — I, 337,
1146.

Durand, pose francuzki — I, 143,

144.

Durini Anio Marya, nuncvusz —
I, 73.

Dussing, lekarz — I, 435.

Dutkiewicz Antoni, ks. — II, 724.

Duval Teofila Mechtylda, ksieni — II,

547, 579, 583, 686, 688, 689, 692,

693, 701, 992.

Duval Jan, ks. — II, 579.

Dwernicki, jenera wojsk — II, 772.

Dwernicki Wodzimierz, obywatel —
II, 860, 869.

Dworski, radca miejski - II, 1043,
1044.

Dworzaski Antoni, kontrolor — II,

1124.

Dworzaski, przeor pauliski — II,

674.

Dyboski, notaryusz — II, 1069.

Dydek Stanisaw, brat, S. J. — II,

862, 880, 1017, 1097, 1116, 1117,

1126.

Dydnia, wie — II, 845.

Dyktarska, obywatelka — II, 686.

Dylewski Marvan, patryota polski —
II, 638.

Dymitr, wójt — II, 594.

Dyneburg, miasto — I, 125, 145, 198,

201, 209, 239, 253, 286, 294, 313,

314, 350, 354, 356, 357, 407, 513,

939, 1148, 1149, 1150, 1181.

Dengislian, tatarski han — I, 409.

Dziayski Jan, hr. — I, 288. — II,

1170.

Dzieczkiewicz, brygadyer — I, 370.

Dziemorowice, wie — II, 1059.

Dzieduszyccy, hrabiowie — II, 907,

908, 909, 986, 1002.

Dzieduszycka Ludwika, hr.

—

II, 641.

Dzieduszycka Natalia, hr. — II, 1163.

Dzieduszycka z Zamojskich Maryanna,
koniuszyna — II, 907.

Dzieduszycka Wodzimierzowa, lir.

—

II, 573", 909.

Dzioduszycki Aleksander, S. J. — II,

745, 900.

Dzieduszycki August, hr. — II, 907,

908, 938.

Dzieduszycki Jan, hr. — II, 641.

Dzieduszycki Kazimierz, hr. — II,

1169.

Dzieduszycki Maurycy, hr. — II, 907,

1163.

Dzieduszycki Wodzimierz, hr, — U,

907, 908.

Dziedzice, miasto — II, 968.

Dziekanowice, wie — II, 687.

Dzieroyski Franciszek, S. J. — II,

837.

Dzierzbicki Szymon, kasztelan brze-

ziski — I, 16, 26, 28, 29.

Dziewicka Henrykowa — II, 1005.

Dzików, wie — II, 670, 707, 708,

713.

Dwina, rzeka — I, 127, 333, 334,

342, 343, 344, 355, 356, 360, 429,
514.

Dwiniaczka, wie — II, 1038, 1042.

Dzwonkowski Ignacy, dziedzic — II,

606.

Dzwonkowski Feliks, dziedzic— II, 606.

E.

Eberhard Franciszek, superior, S. J.

—

829, 830, 696, 997, 998, 999, ICOO,

1001, 1004, 1043, 1044, 1045, 1046,

1047, 1048, 1049, 1107, 1108, 1109,

1110, 1111, 1166.

Eckhard Anzelm, S. J. — II, 1181.

Eckiert Jan, obywatel — I, 395.

Edelstadt, zamek — II, 967.

Edyp, tragedya — II, 1204.

Efez, miasto — II, 1190.

Egejskie morze — H, 837.

Egejskie wyspy — II, 1147.

Egipt, kraj — I, 179. — II, 1184.

Eibel, ks. proboszcz — I, 392.

Eichborn, baron, bankier berliski —
II, 1113.

Eichhorn, koncypient adwokacki —
II, 1000.

Eiflel, nazwa vyiey — II, 1179.

Eisenau, wioska — II, 1049.

Eisenbach, dziedziczka — II, 606.

Eisenkolb, dr. — II, 1108.

Ekielski, malarz — II, 911, 1137.

Ekimania, miasteczko — I, 342, 345.

Ekstein Franciszek, malarz — II, 906.

Elba, wyspa — I, 306.

Eliasiewicz, pedagog — I, 325.

Eliasz Walery, malarz krakowski —
II, 1114.

Elizeus (Electus), Kapucyn — I, 431.

Elmpt, hr., wdowa I, 386.

Elmpt, hr. jenera-porucznik — I, 386,

513.
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Elbieta w. — II, 1059, 1060, 1120.

Elbieta I, cesarzowa— 1,432,485.

—

II, 1088, 1137.

Elbietanki, zakon — II, 766, 778,

808, 809, 1U55, 1056, 1058, 1060,

1061, 1069, 1110, 1111.

Emanuel, jenera-major— I, 416,423,
425.

Emanuel Karol, z króla sardyskiego
Jezuita — I, 310.

Emanuel Wiktor, król woski — II,

858.

Emmaljunga, miejscowo w Szwe-
cyi — II, 840.

Englisch, dyrektor policyi — II, 982.

Espinette Piotr, S. J. — I, 286.

Eskwilin, pagórek w Rzymie — II,

1130.

d'Este Ferdynand, arcyksi, guber-

nator — II, 558, 560, 563, 565,

568, 578, 582, 583, 593, 596, 599,

608, 614, 636, 639, 642, 644, 645,

647, 649, 652, 671, 692, 694, 695,

699, 701, 712, 714, 716, 719, 722,

724, 725, 726, 728, 733, 735, 737,
742, 875.

d'Este Franciszek Karol, arcyksi

—

,
II, 699.

d'Este Maksymilian, arcyksi — II,

725, 738, 741.

Estka Piotr, S. J. — I, 239, 353, 357,
378, 1192.

TEtanche Józef, ks. — II, 1085.

Eugeniusz, ksi sabaudzki — I, 361,
367.

Eulenburg, minister — II, 953.

Europa — I, 19, 61, 64, 87, 99, 143,

167, 188, 208, 209, 223, 247, 260,

261, 282, 289, 293, 297, 300, 304,
311, 326, 396, 408, 418, 429, 457,
459, 461, 471, 472, 480, 487, 490,
495, 516. — II, 559, 635, 644, 652,

902, 981, 1203, 1211, 1220, 1221.
Eurypides, poeta — II, 1204.
van Everbroeck Korneli, S. J. — I,

382.

d'Everlange Vitry Robert, S. J. — I,

258, 284.

Exnarowski Karol, ks. proboszcz —
II, 608.

Eybell, rzekomy ex-Jezuita — I, 513.

Fabiani Karol, S. J. — 11, 1114.
Fabrycy Piotr, S. J. — II, 1160.

Falcinelli, nuncyusz wiedeski — II,

971.

Falken, wie bukowiska — II, 1048.
FalkenlDerg, miasto — II, 1158.
Falkenberg z Praschmów Anna, hra-

bina — II, 965.

Falkenstein, hr. — I, 178, 365.
Faszcz, sdzia — I, 369.

Faszczówka, dom misyjny — I, 125,

215, 352, 353, 369.

Febroniusz, autor — II, 553.

Fekete, baron — II, 1042.

Felbiger, opat — I, 110.

Feldkirch , kolegium i konwikt —
II, 1192.

Feller Franciszek Ksawery, ks. autor

—

I, 486.

Felicyanki — II, 823, 969, 972, 1004,
1041.

Feliski , rektor liceum krzemienie-
ckiego — I, 451.

Feliski Szczsny, arcybiskup war-
szawski — II, 984, 1007, 1038,

1039, 1042, 1043, 1044.

Felis Karol, S. J. — II, 1206.

Felsztyn, miasto — II, 1035.

Fenelon Salignac Franciszek — II,

1203.

Fenestrelle, zamek — I, 305.

Ferdynand, brat cesarza Franc. I —
I, 270. — II, 524.

Ferdynand, stryj cesarza Franc. I —
I, 270.

Ferdynand I, cesarz — II, 558, 559,

560, 565, 583, 584, 644, 645, 647,

652, 653, 676, 697, 702, 704, 729,

737, 740, 795, 796, 799, 845.

Ferdynand III, ksi modeski — I,

310.

Ferdynand IV, król neapolitaski— I,

271, 272, 273, 284, 305, 405.

Ferdynand VII, król hiszpaski — I,

310.

Fereryusz Wincenty, w. — II, 656.

Ferrara, miasto — II, 529, 940, 1145,

1146, 1151, 1195.

Festenburg, dyrektor kolei — 11,1018.

Feydert Gelazy, S. J. — I, 384.

Fianarantsoa, zakad trdowatych na
Madagaskarze — II, 840.

Ficek (Fietzek) Alojzy, ks. proboszcz

z Piekar — II, 755, 758, 759, 760,

762, 1205.

Fiedor Micha, car — I, 393, 406.

Fiesole (Fesulae, staroytne miasto

etruskie) — II, 868, 1217.

Figna Jan, brat, S. J. — II, 576.
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Fihauser Gustaw, S. .7. — U, 1206.

Fihauser Konstanty, obywatel ziem-

ski — II, 603.

Filadelfia, miasto w Ameryce — I,

287. - II, 837.

Filas Platon, Bazylianin — II, 856,

980.

Filipecki Jdrzej, S. J. — I, 92.

Filipowcy, sekta — II, 570.

Filipini, zakon — II, 824, 948, 950.

Filipowicz Piotr, S. J. — II, 676.

Filomena w. — II, 719, 1149.

Findiski, ks. — II, 1061.

Fink Maksymilian, ks. przeor Krzya-
ków — II, 1108.

Finkenstein, prezydent rejencyi — I,

122.

Firla Antoni, brat, S. J. — II, 882,

891, 892.

Firmian Leopold Maksymilian, arcy-

biskup wiedeski — II, 539.

Fischer Jan, ksidz katecheta — II,

1041.

Fischer Karol, biskup sufragan prze-

myski - II, 874, 1018, 1139,

1140.

Fiutowski Romuald, komisarz skar-

bowy — II, 613, 614.

Flawiusz, tragedya — II, 1202.

Flemingowa, obywatelka — II, 997.

Fleury, autor — II, 722.

Fhgerski Franciszek, S. J. — II, 962,

Florencya — I, 143, 235, 291. — II.

540, 868.

Floret Karolina, obywatelka — I, 396.

Florida, ksina — I, 405.

Fluk von Toschanowitz Wilhelm, ko-

misarz cyrkularny — II, 551, 625.

Foerster Henryk, biskup wrocaw-
ski — II, 769, 853, 963, 964, 965,

1172.

Foerster Jerzy, S. J. — I, 360. — II,

552, 556, 629, 674, 676, 696, 697,

698, 702, 737.

Follope Marek, S. J. — I, 380.

Fontainebleau, paac — I, 305, 306.

Fonteyne Jan, S. J. — I, 306.

Forcaluier, miasto — I, 307.

Forget Piotr, S. J. — I, 380.

Forli, miasto — II, 940.

Forsl w Czechach — II, 754.

Fortis Alojzy, jenera S. J. — II,

423, 537, 542, 567, 618, 632, 634,

645, 1193.

Fournier Marek, S. J. — I, 408.

Franciszek Borgiasz w., S. J. — I,

195, 199.

JEZUICI W PUOf. V

Franciszek de Hieronimo w., S. J.

—

I, 507. — II, 657, 701, 720, 871,

1060, 1061.

Franciszek Józef I, cesarz — I, 240,

254, 260, 270, 275, 452, 461. — II,

524, 525, 526, 530, 533, 541, 543,

548, 549, 550, 558, 572, 577, 579,

617, 626, 632, 633, 635, 644, 647,

662, 666, 671, 672, 678, 692, 709,

715, 736, 738, 739, 769, 784, 793,

799, 800, 833, 1120.

Franciszek Karol, arcyksi — II,

632, 645, 651, 742.

Franciszek Regis w., S. J. — 11,695,

915, 1056, 1459.

Franciszkanie, zakon — I, 361, 383,

384, 397. -II, 528, 651, 727, 739,

817, 866, 943, 1061, 1070, 1071,

1072. 1075, 1076, 1078, 1079, 1080.

1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087.

1090.

Franciszkanki, zakon — II. 785, 823,

1008.

Francuzi - I, 87, 124, 238,259,271,
282, 283, 286, 288, 324, 342, 343,

344, 345, 3.50, 3.ó3, 360, 361, 368,

372, 382, 396, 40-!, 405, 406, 413,

435. 444. - II, 904, 1070, 1151,

1170, 1182, 1183.

Francya - I, 6, 86, 105, 144, 185,

200, 233, 251, 289, 290, 304, 305,

306, 307, 411, 447, 470, 487. — II,

535, 560, 617, 635, 639, 643, 725,

732, 755, 756, 766, 815, 835, 902,

905, 940, 945, 968, 1090, 1151,

1152, 1158, 1173, 1182, 1183, 1200.

Frank Iwan, dr. — II, 987.

Frank Józef. S. J. — II, 922, 923,

1057, 1058, 1059, 1060, 1064, 1067,

1113.

Frankenstein, miasto — II, 810.

Frankfurt nad Odr — I, 133
Franoszy Adam, Cysters — II, 622.

Franzelin Jan, kardyna, S. J. — II,

^ 675. 732, 862, 1160.

Frassin, wie bukowiska — II, 1049.

Frauenburg, miasto — II. 789.

Frederick, miasto w Ameryce — II,

837.

Fredro Aleksander, biskup przemy-
ski — II, 674, 1192.

Fredrówna — II, 1192.

Freinberg, pod Lincem koleg. S. J.

—

II, 738, 739.

Freiwaldau, miasto — II, 1154.

Frey Józef, dr. medycyny — II, 1077,

1089.

80
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Freykammerowie Karol i Józefa do-

brodzieje — II, 1047.

Fridrich Alojzy, S. J. — II, 888, 1167,

1209, 1210.

Frollo, alumn jasski — II, 1088.

Friiliwirt Jdrzej, jenera zakonu do-

minikaskiego — II, 930, 931.

Fryburg, w Szwajcaryi — II, 723,

732, 940, 1084, 1086, 1148, 1179,
1184.

Fryderyk, arcyksi — II, 1066.

Fryderyk II, król pruski — I, 97, 98,

99, 100, 107, 108, 109. 114, 116,

123, 126, 283, 450.

Fryderyk August, król polski — II,

758.

Fryderyk Wilhelm III, król pruski —
I, 116.

Frysztad, miasto — II, 1056.

Fuchs, aptekarz — II, 656.

Fukier Jan, ks. oficya tarnowski —
U, 693.

Fiirstenthal, wie bukowiska — II,

570, 571, 658, 1042.

G.

Gabriel Emanuel, S. J. — li, 838.

Gabryelski Franciszek, dziekan — II,

705.

Gabryelski Ferdynand, brat, S. J. —
II, 575, 881, 891, 995.

Gadowski Józef, S. J.— II, 841, 885,

932, 1015, 1016, 1017, 1117, 1123,

1124, 1125.

Gaeta, port — II, 759.

Gagarin, ksi, podkomorzy carski

—

I, 335, 341.

Gagarinowie — I, 380.

Gagarin Jan, ksi — I, 459.

Gagarin Pawe, ksi — I, 459.

Gaje, lasek — U, 637, 653.

Gaje, wie — II, 687, 750.

Gajewski, obywatel — II, 950.

Gajewski Antoni, ks. — II, 708.

Gajewski Pawe, kandydat filozofii—
I, 323.

Gajewscy, mieszczanie — II, 601.

Galicya — I, 90, 91, 92, 94, 162,

423, 428, 452. - II, .523, 524, 525,

527, 530, 531, ,532, 534, 535, 538,
540, .541, 542, 543, 544, 545, 546,
.548, 549, .551, 558, 563, 564, 565,
567, .571, 576, 578, 579, 583, .589,

590, .592, 595, 599, 600, 616, 619,
623, 625, 626, 630, 638, 639, 641,

642, 644, 646, 648, 658, 659, 661,

662, 663, 666, 671, 692, 694, 702,
703, 705, 711, 715, 722, 728, 732,
733, 736, 737, 742, 745, 746, 749,
751, 754, 757, 760, 669, 778, 779,
784, 785, 793, 794, 795, 796, 798,

804, 805, 806, 807, 810, 811, 816,

817, 818, 819, 820, 823, 826, 828,

831, 833, 834, 837, 838, 839, 840,
841, 843, 845, 847, 849, 850, 855,

859, 860, 867, 869, 888, 892, 897,

918, 920, 922, 940, 947, 948, 960,

962, 963, 978, 980, 981, 983, 984,

986, 987, 990, 1003, 1004, 1006,

1009, 1010, 1012, 1013, 1020, 1021,

1023, 1024, 1026, 1032, 1035, 1036,

1045, 1059, 1074, 1097, 1107, 1144,

1149, 1150, 1152, 1155, 1157, 1161,

1164, 1166, 1167, 1169, 1171, 1182,

1188, 1189, 1190, 1192, 1194, 1195,
1197, 1200, 1207, 1209, 1212, 1219,

1221.

Galicz Jan, S. J. — II, 723, 732,

753, 798, 900, 920, 921, 922, 925,
940.

Gall, obywatel — II, 1089.

Gaacz, miasto — II, 1074, 1087,
1092.

Gadecki Juliusz, praat — II, 574,

725, 736.

Gaecki Antoni, biskup — II, 969,

971, 973, 996, 997.

Gambetta, minister francuzki — II,

1173.

Gamo Antoni, brat, S. J. — II, 891.

Ganter Bernard, kanonik honorowy
tarnowski — II, 678, 679.

Garampi Józef, nuncyusz w Polsce —
I, 2, 13, 24, 47, 75, 91, 108, 109,

110, 114, 116, 128, 136, 138, 142,

143, 145, 146, 198.

Garucha, szczyt tatrzaski — II,

1115.

Gsienica Karol, gospodarz

—

II, 1115.

Gatczyn, paac carski — I, 221, 224,

247, 441.

Gautrand Ehasz, S. J. — II, 1090.

Gautsch, baron, minister — II, 1023,

1030, 1040.

Gaweda, mieszczanin — II, 701.

Gawlikowski Franciszek, S. J. — II,

886.

Gawroski Jdrzej, ex-Jezuita, biskup

krakowski — I, 65.

Gazowicz Wojciech, S. J. — I, 332.

Gdask —I, 111, 112, 122, 124,172,
335. — 11, 771, 1145.
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Geiger Bartomiej, S. J. — II, 696.

Gemmingen, baronowa — II, 1047.

Genewa, miasto — I. 72, 240.

Gentil Karol, S. J. — I, 405, 444,

449.

Genua, miasto — II, 1146.

Georgetown, miasto — I. 285,287.—
II, 1148.

Georgia, kraj — I, 269, 410.

Georgiewsk, forteca — I, 399, 416,

420.

Georgi VIII, ksi gruzyjski — I.

409.

Gerbilion, S. J. — I, 216.

Gerlach, pose — II, 959.

German, radca szkolny — II, 1023.

Gerstman, radca szkolny — II, 1032,

1035.

Gdów, miasteczko — II, 687.

Ghenady, profesor akademii kijow-

skie] — II, 1199.

Gheraesti, wie rumuska — II, 1079.

de Giberville, major — I, 386.

Giebutowska Wiktorya — II, 669.

Giebutowski Pawe, obywatel — II,

672.

Giedroj Stefan, biskup — I. 75, 147,

262, 354, 454, 457.

Giedroj Szymon Micha, ksi, bi-

skup sufragan mujdzki — 1, 455,

456, 457.

Gierasiski Wadysaw, S. J. — II,

991, 1187, 1205, 1206, 1210.

Gieritz, biskup warmiski — II, 789.

Gieryk Kajetan, S. J. — I, 190, 205,

366.

Giewont, g()ra — II, 1115, 1118.

Gilewski, dr. profesor uniwersytetu —
II, 976, 977.

Gindl Jan, Reformat — I, 384.

Giovanelli Józef, baron — II, 740.

Giudici Bazyli, S. J. — II, 1078,

1079.

Giycki, gubernator woyski — I.

451.

Glazer Jakób, sufragan przemyski —
II, 860, 866, 869, 1031.

Gleisdorf, wie w Styryi — II, 736,

737, 1178.

Glemieniec, wie — II, 580.

Gleixner Franciszek, S. J. — I, 100.

101, 131.

Gliniany, miasteczko — II, 818.

Glinka, pukownik — I, 463.

Glitt, wie bukowiska — II, 1048.

Ghwa Józef, S. J. — II, 1089.

Gliwice, miasto — U, 770.

Glocester, ksi — I, 258.

Glower Józef, S. J. — II, 728.

Gb Franciszek, chop — II, 603.

Gaewska Adela, obywatelka — II,

Gogów, miasto — I, 97.

Gogówek, miasto — II. 770.

Gogowscy — II. 574.

(iowacki Maurycy, S. J. — Ii. 863.

897.

Gowacki Micha, ks. — II, 612,

613.

Gowiski, sufragan lwowski — I,

91. — II, 728.

Gowiski, paroch ruski — II, 587.

Gupczyce, miasto na Szlsku— I, 97.

Gneist, szef masonów niemieckich —
II, 956, 957, 958.

Gniew (Mew), miasteczko — II, 788,

789, 791.

Gniewosz Feliks, marszaek sanocki

—

II, 869.

Gniezno, miasto — II, 775, 814. 880,

888, 944, 954, 978, 1154.

Goess Piotr, hr. kanclerz nadworny

—

II, 541, 557, 664.

Godów, wie — I, 46.

(iodówka, przysióek — II, 678.

Goessner, fabrykant — II, 1064.

Gogolów, wie — II, 818.

Gójski Leon, ekonom — II, 603.

Golcowa, wie — II, 569, 862.

Goldberg, wie — II, 769.

Goldenberg Wilhelm, chirurg — II,

673.

Goleszów, wie szlska — II, 1060.

Golgota, panorama Styki — II, 1175.

(iolian Zygmunt, ks. — II, 969, 976,

977, 983, 985, 1166, 1168, 1207.

Golicyn Aleksander, ksi, minister

—

I, 279, 285, 299, 339, 380, 383, 388.

390, 395. 422, 453, 456, 457, 460,

467. 468; 470, 472, 473, 474, 477,

485, 487, 488, 489, 492, 496,501.-
II, 1183. 1184.

Golicyn Elbieta, ksiniczka — 1, 454.

Gohcynowa. ksina — I, 466.

Golicynowie — I, 380, 3S1, 469.

Gobek Piotr, S. J. — II, 819, 889.

890, 1013, 1017, 1018, 1019, 1097.

Goaszewski Antoni, biskup przemy-
ski — I, 523, 547, 561, 568. 616,

6(52, 663, 664, 666, 669, (570, i;75,

676, 678, 708, 799.

Gobin stary, wie — II, 1167.

Goowin, hrabina — I, 454, 455,

457.
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Gouchowska Agenorowa, hrabina —
II, 860.

Gouchowski x\genor, hr. vice-prezy-

dent gubernialny, gubernator — II,

705, 743, 746, 748, 749, 751, 752,

793, 794, 796, 798, 799, 875, 917,

926, 976, 978, 997.

Goymin, wie — I, 288.

Gomoliski, pose czycki — I, 18.

Gonzaga Alojzy w. — II, 1167.

Góra, wie — II, 781, 1170.

Góra chemska w. Anny, miasto —
II, 809.

Goraj ski Aleksander Korczak, obywa-
tel - II, 1169.

Goraj ski August, marszaek kronie-
ski — II, 870.

Górale gruziscy — I, 421.

Górale kaukazcy — I, 409,

Górale tatrzascy — II, 612, 613,

614, 615, 697, 1114, 1117.

Góralik Alojzy, ks. infuat — II, 1121.

Gorczakow, jenera — I, 339.

Gordonowa, margrabina — II, 1127.

Górecka Lilia, Franciszkanka rem-
ska — II, 944.

Gorgo, S. J. — I, 80.

Gorgol, szef policyi — I, 456.

Górka, wie — II, 1200.

Górka duchowna, wie — II, 1155.

Górnisiewicz Antoni, Dominikanin —
II, 935.

Górnoszlzacy — II, 758.

Górski Wincenty, S J. — I, 352.

Góry atajskie — I, 438.

Góry kaukazkie — I, 421.

Góry olbrzymie — II, 1203.

Góry tarnowskie, miasto na Szlsku —
II, 762, 764, 766, 771, 780.

Góry uralskie — I, 429.

Gorycya, miasto — II, 647, 939.

Goslar Jan, emisaryusz — II, 612.

Gosty, miasto — II, 813, 814, 948,

949, 950.

Gotowie, naród — I, 408.

Gottscher Tomasz, Augustyanin — I,

403.

Gozdowski Antoni, kapitan wojsk pol-

skich — II, 652.

Grabczyski Józef, S. J. — II, 676.

Grabie, wie — II, 687.

Grabówka, wie kolegium krzemie-
nieckiego — I, 46.

Grabowska Olimpia, hr. — II, 719,
723, 790.

Grabowski Kazimierz, ucze — II,

1036.

Gradiska Boniacka, wie — II, 884.

Graefenberg, wie szlska — II, 754,

1154, 1165.

Graff Piotr, brat, S. J. — II, 672,

756, 940.

Grahamstown, miasto — II, 838.

Grajgrod (Spilberg), wizienie — II,

614.

le Grand, jenera dywizyi — I, 342.

Grasnowacka, kolonia nad Wog —
I 396.

Grassi Jan, S. J. — I, 276, 286, 337.

Gratz, miasto — II, 617, 655, 736,

737, 738. 739, 1148.

Grecy, naród — I, ^290, 408. — II,

592, 593, 1070.

Grecya, kraj — I, 445, 487, 1190.

Greczyski, szlachcic zagrodowy —
II, 919.

Greiner Maciej, brat, S. J. — I, 395,

396.

Greiner Wawrzyniec, brat, S. J. —
II, 939.

Grenada, miasto — I, 209.

Greville, hr. — II, 1042.

Griendl, obywatelka — II, 655, 657.

Grimaldi, ksi, pose hiszpaski —
I, 167, 171.

Grivel Fidehs, S. J. — II, 837.

Grivel Jan, S. J. — I, 286, 380, 382,

397.

Grobelski, ks. kanonik — II, 1012.

Grocholscy — II, 580, 609.

Grocholska z Baworowskich Marya,
hr. — II, 986.

Grocholski, hr. — II, 860, 938.

Grocholski Antoni, S. J. — II, 560,

702, 993, 994.

Grocholski Mieczysaw, dziedzic —
II, 581.

Grochowski Jakób, Dominikanin —
II, 657.

Gródek, wie — II, 603.

Gródek szlski — II, 1069.

Grodkowice, wie — II, 686.

Grodno, miasto — I, 65, 133, 328,

334.

Grodziecki Melchior, b. S. J. — II,

874, 939, 1069, 1070, 1175.

Grodzisk, miasto — II, 775, 788,

1196.

Grodzka, ulica w Krakowie — II, 986,

1001, 1002.

Grodzkie, przedmiecie w Sczu —
II, 701, 1124.

Gromadzki Aleksander, S. J. — II,

1023, 1202.
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Gromadzki Walery, ks. proboszcz —
II, 1032.

Clromnicki Stanisaw, ks. probcjszcz

—

II, 935, 938, 1097.

Gromnicki, obywatel — II, 587.

Gromnik, wie — II, 606.

Gro.ssowa Anna, obywatelka — II,

1097.

Gross-Wallstein, wie — II, 1060.

Grotger, artysta malarz — II, 1027.

Grotków, miasto — II, 964.

Grotz Jerzy kleryk, S. J. — I, 344.

Gruber Gabryel, S. J. — I, 200. 205,

206, 207, 208, 210, 211, 216, 222,

227, 228, 229, 231, 233, 234. 236,

237, 238, 241. 242, 243, 244, 245.

246, 247, 249, 250, 251, 252, 254,

255, 258, 260, 261. 262, 264, 265,

267, 268, 272, 276, 277, 278, 279,

281, 282, 284, 286, 293, 296. 298.

321, 335. 336, 337, 344. 350, 378,

382, 395, 401, 404, 407, 485. - II,

634, 1147.

Grudzidz, miasto — I, 97, 111, 119,

123.

Griinholf, wie na Pomorzu — II, 1059.

Grundmann Karol, malarz — II, 1063.

Grunwaldzki Tobiasz, ks. proboszcz

—

II, 1130.

Gruszczyski Micha, S. J. — 11. 829,

887, 889, 991.

Gruszeccy — I, 510.

Gruzini, plemi kaukazkie — I, 409,
411.

Gruzya, kraj — I, 409, 414, 416.

Grybów, miasto — II, 603, 756, 882.

Grzegorz VII, papie — II, 1187.

Grzegorz XV, papie — I, 10(5.

Grzegorz XVI, papie — I, 464. — II,

573, 693, 898, 1135, 1148.

Grzywiski, mandataryusz — II. 610.

Guillemaint Henryk, S. J. — I, 398.

Guillemaint Jan, S. J. — I. 408. —
II, 570, 755.

Gutowskie, zakonnice — II, 944.

Gumkowski Stanisaw, S. J. — I, 196.

Giinther Antoni, ks — II, 665.

(iurahumora, miasto — II, .570, 571,

658, 728, 829, 1046, 1048
Gurowski, podkomorzy gnienieski

—

I, 22, 24, 30, 36.

Gurowski Rala, kasztelan przem-
cki — I. 4, 7, 9, 11. 12, 18, 26,

27, 28, 30, 40.

Gurowski Wadysaw, marszaek na-

dworny litewski — I, 12, 17, 20,

22, 28, 36, 40, 41, 46.

Gusmao Jan, S. J. — I, 79.

Gustaw Adoll' IV, król szwedzki — I,

252, 383.

Gutkowski Marceli, biskup podlaski

—

II. 586, 725, 901.

Gutowski, burmistrz — II, 881.
Gutowski Jan, brat, S. J. — I, 372.

Guyan — II, 1198.

Gwodzianka, wie — II, 672.

Gwodziec, miasto — II, 822, 1099.
Gwonica, wie — II, 817.

H.

II, 1055,Haase, superintendent

1060, 1061.

Habelsberger Feliks brat, S. J. — II,

848.

Ilabel Alojzy, ks. proboszcz — II,

1065, 1066.

Habeni Franciszek, S. J. — II, 757,

866, 906. 955, 1020, 1073, 1074,

1076, 1077, 1082, 1083, 1084, 1091,
1187.

Haberkorn de Habersfeld Józef, ks.

—

II, 1146.

Ilablitz Karol, senator — I, 395.

Habsburgowie — II, 1032, 1033.
Haczewski Stanisaw, adwokat — II,

1094.

Hadaa Baej, wódz chopów — II,

603.

Hadiklalva, wie na Bukowinie — II,

829, 830.

Hadziewicz, biskup ucki — I, 34.

Hahn, jeneralny superintendent — II,

768.

Hainau, nazwa puku — II, 598.

Hajderer, komisarz — II, 590.

Haksthausen, baron — II, 620.

Halban, profesor uniwersytetu — II,

1042.

Hall, miasto tyrolskie — II, 639.
Hala, miasto — II, 620.

Hamburg, miasto — I, 143, 405. —
1109, 1170.

du Hamel, gubernator — I, 512, 513.

Hammer, wie — II, 1191.

Hammer, jenera rosyjski — I, 343.

Hammerstein, jenera — II, 705, 793.

Handzlówka, wie — I, 94.

Hanower, miasto — II, 1170.

Haraburda Hieronim, S. J. — I,

515.

Harasimowicz, ks. proboszcz — II,

828.
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Haider Miclia, S. J. — II, 588, 721,

754, 764, 76G, 767, 769, 806, 808,

809, 810, 862, 900, 907, 953, 964.

967.

Harlan, miasteczko rumuskie — II,

1081.

Harmata Hieronim, S. J. — II, 1113,

1127.

Harnack, teolog luterski — II, 1196.

Harpe, jenera rosyjski — I, 361.

la Harpe Franciszek, filozof — I, 258.

Harra Franciszek, zotnik — II, 1065.

Hartmann, dyrektor sdu — II, 946,

1179.

Haslinger Alojzy, S. J. — II, 756.

Hasslacher Piotr, S. J. — II, 767.

Hattler Franciszek, S. J. — II, 1163,

1164.

Hattowski Tadeusz, S. J. — I, 249,

378, 395, 396, 398, 401.

Hatzfeld, ksi — II, 952.

Haudek Micha, S. J. — II, 831, 1049,

1113.

Hauer, baron, gubernator— 1,517.

—

n, 531, 532, 662, 677, 678.

Hauptmann, autor — II, 1197, 1201.

Hauser Alojzy, malarz — II, 1007.

Hausmann Jan, infuat — II, 932.

Hawerdlik Jan, brat, S. J. — II, 755,

778.

Hawryowicz Piotr, S. J. — II, 552,

623, 645, 650, 665, 753, 1150,

1193.

Hawryszkiewicz, sekretarz budowni-
ctwa — H, 909.

Haza Radlitz Wojciech, obywatel —
II, 780, 781.

Hebenstreit, piekarz — II, 882.

Hefele, biskup - II, 1186.

Heger, ks. — H, 1107.

Heilsberg, miasto — II, 814.

Heimrot, malarz — II, 910.

Heli, astronom wiedeskiego obser-

watoryum, S. J. — I, 209.

Helion Micha, S. J. — II, 1089.

Holmlowie, obywatele — II, 1043.

Heczvski Eugeniusz, S. J. — II,

1035, 1202, 1209.

Henry Idzi, S. J. — I, 411, 412, 413,

414, 415, 416. 417, 418, 421, 425,
426. 428, 515. — II, 560, 836.

Henry Jan, S. J. — I, 286, 287.

Heraltowice wielkie — II, 1110.

Hercegowina, kraj — II, 834, 1190.

Herden Ernest, S. J.— Ii, 1074,1079,
1080.

Herr, dyrektor dóbr — II, 1205.

IleiT Hugon, inynier — tl, 1063.

Hermenegildus Martyr, tragedya a-
ciska — II, 649.

Hernhuci, sekta — 1, 394, 397.

Herodot — U, 1184.

Ilerrmann Bernard, S. J. — II, 824,

829, 831, 914, 1017. 1048, 1049,

1107, 1110.

Hertle, S. J. — I, 109.

Herzog Robert, biskup wrocawski —
n, 967, 1056, 1057, 1172.

Hetmaska, ulica we Lwowie — II,

1139.

Hikiewiczowa, obywatelka

—

II, 1005.

Hieronim, król — I, 367.

Hildebrand, lekarz — I, 332.

Hildebrand Klemens, brat, S. J. —
n, 939.

Hildesheim, miasto — II, 658.

Hille, biskup litomierzycki— II, 1178,

Hiller, profesor uniwersytetu — II,

1047.

Hiller Jan, S. J. - II, 838, 887.

Hilsner, handlarz - II, 831, 832.

Himmel, kapelmistrz wojskowy — II,

1042.

Hinzl, policmajster — I, 507.

Hirschberg, miasto na Szlsku—1,97.

Hirschler Maciej, biskup — II, 818,

819, 820, 845, 848.

Hiszpania - I, 79, 88. 104, 105, 110,

183, 419, 445, 463, 516. — H, 542,

868.

Hiszpanie — I, 183, 284, — II, 868.

Hiwner Marcin, S. J. — II, 754.

Hhboka, wie — II, 1049, 1051.

HmUce, wie -- H, 826, 828.

Hnihczki, wie — II, 826, 828.

Hochbiichler Jan, S. J. - I, 200, 2(;7,

378.

Hodowice, wie — II, 586.

Hoevel Kasper, S. J. — II, 859.

Hofer Jan, S. J. — II, 807, 810, 963,

964.

Hoffman Jan Franciszek, kanonik —
II, 528.

Hoffmann Franciszek, S. J. — I, 405.

Hohenwart, hr. arcybiskup wiede-
ski — II, 531.

Hohenzollern, ksi — II, 769.

Hohenzollern Karol, hrabia, biskup

—

I, 107, 114, 117, 118, 119, 120,

122, 123.

Holandya — I, 285.

Hohk Jan, S. J. — II, 888.

Holstein Gottorp, ksita — 1, 485.

Houbica, wie — II, 588.
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Houbowicz Józef, S. J. — II, 905,

955. 981, 1008, 1158, 1205, 1206,

1210
Houbowiczowie, dziedzice — II, 607.

Hoyska z Zuchowskich Petronela

—

I, 371.

Hoyski, marszaek guberski — I,

508.

Homel, miasto -- I, 134.

Homolacz Edward i Emanuel, oby-
watele — II, 1113.

Homolaczowie, obywatele — II, 1115.

Homonna, miasto — II, 675, 844,

850, 862, 864.

Hompesch Ferdynand, hr.

—

II, 1041.

Hoppe Rudolf, S. J. — II, 991.

Horacy, poeta rzymski — I, 61. —
II, 1193.

Horbatowski Eustachy, major — 1,

420.

Horlesti, wie — II, 1079.

Horn, prezydent — II, 815.

Horni Leopold, ks. ex-nowicyusz, S.

J. — II, 665.

Hornstein, arcybiskup — II, 1086,

1091.

Hornstein. baron — 11, 901.

Horodenka, miasto — II, 729.

Horodyski Stefan, brat. S. J. — II,

992.

Horodyska z Niezabitowskich Hele-

na — II, 1169.

Horoszkiewicz Stanisaw, dyrektor ko-

lei — II, 1017, 1018.

Horoana, wie — II, 596.

d'Horrer, delegat — I, 440.

Hortyski Feliks, S. J. — II, 1200,

1201.

Horwaci, naród — U, 1188.

Horwatowa Gabryela, marszakowa

—

II, 1006.

Horzak Alojzy, S. J. — II, 810, 902,

905, 921, 922, 955, 979, 983, 1036.

Hoym, minister — I, 115.

Hozyusz Stanisaw, kardyna — 11,

725.

Hryców, miasto — II, 860.

Hrubant Otokar Józef, S. J.— II, 1004,

1026, 1034, 1036, 1098, 1099.

Hryniewicki, Karol, arcybiskup — II,

880, 1097. 1031, 1095.

Hrynkiewicz Jan, S. J. — II, 570,

659.

Hubaczkówna Helena — 11, 1164.

Huciska, wie — II, 580, 588.

Hufeland C. W. — 11, 1182.

lukaowce, wie — 11, 588.

Hulcze, wie — II, 1117.

Hullein, miasto — II, 610.

Huma, miasto — II, 1219.

Humniccy — II, 577.

Hundsfeld (Psiepole), miasto — II,

769.

Hunner, S. J. — II, 1102.

Hunowie, naród — I, 408.

Hurko, jenera-gubernator — I, 513.

—

II. 794, 833.

llusi, miasto rumuskie — II, 1079,

1085, 1086.

Husiatyn, miasto — II, 827, 925,

1162.

Huta królewska, miasto — II, 1169,

1170, 1173.

Hylzen, biskup smoleski — I, 129.

Hylzenowie, zaoyciele kolegium dy-

neburskiego — I, 355, 356, 358.

I.

Iberowie, naród — I, 408,

Ibsen, pisarz — II, 1198.

Iczy Nowy, miasto — II, 1064.

Ignacy w. — I, 176, 210, 264, 271,

273, 306, 415, 456, 457, 483, 508,

514. — II, 584, 632, 656, 657, 717,

790, 814, 880, 910, 922, 946, 950,

960, 1042, 1095, 1Ó97, 1108, 1117,

1148, ll'A 1157, 1161, 1162, 1164,

1166, 1176.

Ignacyanie (Jezuici) — 1, 100.

Ignatowicz, pedagog — 1, 469.

lig Kasper, S. J. — II, 754.

Iliada, poemat — II, 1204.

Iliak Mateusz , miecznik bracaw-
ski - n, 1132.

Ilimsk w gubernii irkuckiej — I,

437.

Iliska z Komorowskich Antonina —
1, 441.

Iliski Józef August, hr. senator —
I, 440, 441, 442, 447. — II, 692,

700.

Iliski Jan Kajetan, starosta ytomir-
ski — 1, 250, 279, 294, 297, 299,

330, 346, 440, 441, 449, 451, 457,

474. — 11, 635, 940.

Iliski Janusz Stanisaw, jenera-in-

spektor kawaleryi — 1, 440, 700.

Ilirya, kraj — II, 592.

Illasiewicz Maryan, ucze — 11, 1034.

lllasiewicz Stanisaw, dr. praw — II,

1034.
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Illinois, rzeka — I, 287.

Illischestie, wie bukowiska — II,

1046, 1048.

Iluminici, sekta — I, 382.

Indiacjuez, ksi — I, 209.

Indo-Chiny — II, 1190.

Indryca, wie — I, 355, 356.

Indyanie — I, 406.

Indye, kraj — I, 209, 269.— II, 820,

840, 891, 984, 990, 1158, 1164,

1179, 1189, 1190.

Infeld Franciszek, brat, S. J. — I,

385, 405.

Inflanty polskie - I, 128, 354, 383,

389, 406. — II, 1176.

Inflantczycy — II, 706, 838.

Ingolstadt, miasto — II, 1132.

Innocenty V, papie — I, 105.

Innocenty X, papie — I, 106.

Innsbruk, miasto — II, 574, 705,

736, 739, 740, 741, 746, 804, 904,

910, 950, 968, 1148, 1149, 1150.

Inzaghe, hr. kanclerz nadworny —
II, 591.

Irkuck, miasto — I. 313, 429, 430,

434, 436, 437.

Irlandya, kraj - I, 306. — II, 618.

Irmer Józef, S. J. — II, 990.

Irtysz, rzeka — I, 429.

Isakowicz Izak, arcybiskup ormia-
ski - II, 916, 934, 984, 1010,1011,
1013.

liskier, stolica cara Jermaka— I, 429.

Istensegitz, wie bukowiska — II,

829.

Istoceanu Jerzy, ks. — II, 1089.

d'Istria Gapo, hr. — I, 497.

lugani, wie rumuska — II, 1087.

Iwan Grony, car— I, 257, 406, 409,

429, 430.

Iwanicki Franciszek, ks. proboszcz

—

II, 1127.

Iwanówna Anna, carowa — I, 375,

376.

Iwicki Ignacy, S. J. — I, 326, 1194.

Iwkowa, wie — II, 581.

Iwonicz, wie, zakad — II, 818.

Izdebki, wie — II, 867.

Izdebna, wie — II, 810.

J.

Jabonów, miasteczko — I, 91. — 11,

569, .571, 9.37, 1060, 1068.

Jabonowska z Kazanowskich Marya,
hetmanowa — 11, 1134.

Jabonowski Stanisaw, hetman — II,

1134.

Jabonowski Antoni, wojewoda po-

znaski — I, 41.

Jabonowski Franciszek, ucze — II,

921.

Jaboski, adwokat — II, 886.

Jabowo, wie — II, 1160.

Jachimowicz, kanonik ruski — II,

720.

Jacek w. — II, 1155.

Jackowski Henryk, S. J. — II, 805,

806, 817, 818, 819, 820, 821, 823,

824, 825, 826, 829, 831, 843, 845,

848, 849, 851, 852, 853, 854, 855,

858, 859, 860, 861, 862, 868, 870,

897, 898, 899, 912, 922, 928, 937,

952, 954, 955, 980, 981, 982, 985,

994, 997, 1000, 1001, 1009, 1011,

1013, 1020, 1022, 1024, 1029, 1030,

1031, 1033, 1034, 1037, 1039, 1041,

1051, 1056, 1069, 1073, 1093, 1094,

1095, 1160, 1161, 1163, 1184, 1209,

1210, 1219.

Jacobini Ludwik, nuncyusz wiede-
ski — II, 850, 851, 978, 1185.

Jacobs Piotr, S. J. — II, 556, 569,

634, 637, 739, 1148.

Jacuet Dominik, biskup jasski — II,

1084, 1086, 1087, 1089, 1091.

Jadwiga w. — II, 764, 1067.

Jagielloczyk Kazimierz w. — II,

919.

Jagielski Bartomiej, proboszcz, kan.

przemyski — II, 664, 672.

Jagieo, król polski — II, 690, 874,

943, 1218.

Jahczow, wie — I, 370.

Jahn, profesor — II, 553, 556.

Jahner Cyryl, ks. proboszcz —II, 922,

925, 938.

Jakobeny, wie — II, 569, 570, 571,

827.

Jakobini, sekta — II, 252.

Jakubiski Leon, S. J. — II, 936.

Jakubiski Micha. S. J. — II, 873,

1014.

Jakubkowice, wie — II, 705.

Jakubów, wie — I, 342.

Jakubowicz Mikoaj, kanonik — II, 725.

Jakuchin, kapitan — I, 462.

Jakuck, miasto — I, 430.

Jaowiski, ks. — II, 688.

Jaoza Erazm, S. J. — I, 352, 372.

Jamajka, wyspa — II, 838.

Jamborg (w pobliu fiskiej zatoki)—

L 212.
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Jamka Antoni, herszt chopów — II,

601, 603.

Jamna, wie — II, 603.

Jamnica, wie — I, 370.

Jan III. król — II. 627, 1187.

Jan XXI, papie — I, 105.

Jan Kalasanty w. — I, 106.

Jan Kazimierz, król polski — 11,1133,

1185.

Jann Antoni, S. J. — I, 402. 405. —
II, 629, 665.

Janiczak, ks. wikary — II, 642, 613.

Janik Franciszek, S. J. — U, 967,
1047, 1078, 1079, 1081, 1087, 1089.

Janik Teodor, S. J. — II. 827, 828,
829, 1055, 1077.

Janikowski Jan Nepomucen, kano-
nik — II, 581.

Janiszewski Antoni, brat, S. J. — II,

1037.

Janiszewski Jan, sufragan poznaski

—

II, 779, 880, 979, 980, 982, 983.

1007.

Jankiewicz Józef, brat. S. J. — II,

848.

Jankowa, wie — II, 601.

Jankowski Guwa, chop — II, 602.

Janocha, wódz chopów — II, 597.

Janowicze, wie — I, 360.

Janówka, wie — II. 827. 925.

Janowski Karol, S. J. — II. 839. 887,

1019.

Janowski Mikoaj, ks. kanclerz krakow-
ski — II, 622.

Jansen, ks. historyk— II, 1172, 1191.

Janta, mandataryusz — II, 608.

Janueira, w Portugalii — II, 1181.

Japonia, kraj — II, 1008. 1158, 1159,

1175.

Jardin du Medard, S. J. — I, 332.

Jarek Jan, S. J. — II, 892.

Jaro, Franciszkanin — U, 1080.

Jaroczyk Maciej, S. J. — II, 839.

Jarosaw, miasto — I, 91, 94, 95,

467. — II, 561, 569. 665, 669, 670,

690, 708, 820. 823, 861, 862, 880,

894, 1004, 1038, 1099.

Jarosz Ryszard, ks. proboszcz — II,

1129, 1130.

Jaryczów, miasteczko — II, 574, 587.

Jarzbiski, prowincya dominika-
ski — II, 927, 928.

Jarzyski Wincenty, ks. proboszcz -

II, 601, 602.

Jasie, wie — II, 581.

Jasienica, miasteczko — II, 863.

Jasienna, wie — II, 605.

JEZUICI W POUCC. I.

Jasiski Aleksander, ks. — II, 1089.

Jasiski Adam, biskup — II, 845.

Jasiski Stanisaw, malarz — 11,1139.

Jasionów koo Podhorzec — II, 577.

Jasionów pod Rymanowem — II,

1169.

Jaso, miasto — II. 606. 673, 844.

Janiszcze, wie — II, 753.

Jassy, miasto — I, 215, 333. — II,

806, 866. 1070, 1072, 1073, 1074,

1075, 1076, 1078, 1083, 1084, 1085,

1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1203.

Jastrza.bka, wie — II, 582, 604.

Jaszczor Ignacy, kleryk, S. J. — II.

1206.

Jaszkiewicz, S. J. — I, 92.

Jaszkowo, wie — II, 814.

Jaszowski Stanisaw, pubhcysta — II,

1203.

Jawornik, wie — II, 672.

Jaworski Bazyli, szef dyrekcyi skar-

bowej — li, 1122.

Jaworzno, miasto — II, 998.

Jazowiec, miasteczko — II, 817,819.
Jefferson — I, 295.

Jedel Gabryel, S. J. — II, 992.

Jelaczic, jenera — II, 793.

Jelonkowie, Jelenkowa — II. 1124,

1125.

Jelska, pani — II, 1005.

Jeowicki Aleksander, ks. Zmartwych-
wstaniec — II, 779.

Jeowicki Jan, S. J. — I, 92.

Jendl, ucze — II, 1030.

Jenisejsk, miasto — I, 430.

Jenkner Jdrzej, mieszczanin — II,

700, 88
1'

Jenny Dominik, S. J. — II, 696.

Jermak, ataman kozaków doskich

—

I, 429.

Jersey, wyspa angielska — II, 887,

1192.

Jerszow — I, 346.

Jerzmanowski, pose czycki — I,

37, 49.

Jerzy, królewicz grecki — II, ^35.

Jesipów, prezes trybunau — I, 395.

Jesipowicz, magister filozofii — I,

323.

Jezierski Jacek, kasztelan ukowski

—

I, 53, 54.

Jezierzany, miasto — II, 818.

Jeisek Jan, ks. — II, 1065.

Jeów, wie — II, 601.

Jhargram, misya w Indyach — II,

1164.

Jiczyn Nowy, miasto — II, 1004.

81
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Jodeyko Jakób, S. J. — I, 357.

Johansen, nauczyciel — I, 387.

Johannesberg, rezydencya biskupów
wrocawskich — II, 963.

Jordan, wito ruskie — II, 1041.

Jordanów, miasteczko — I, 91, — II,

546, 615, 1114.

Jordansky Aleksy, biskup wgierski—
II, 543, 617, 667, 750.

Joseffalva, wie — II, 829, 830.

Josephsthal, kolonia pod Odess —
I, 402, 405.

Joung Floryan, Cysters — II, 622.

Jourdan Jakób, S. J. — I, 360, 372,

382, 479.

Jozafat w. (Kuncewicz) — II, 971,
1201.

Józef w. — I, 365. — II, 805, 822,

823, 825, 844. 862, 879, 888, 922,

966, 968, 1005, 1022, 1031, 1098,

1125, 1127, 1149, 1158, 1171, 1205.

Józef II, cesarz — I, 178, 179, 185,

203, 204, 205, 315, 365, 377, 384.—
II, 523, 524, 525, 551, 562, 569,

629, 690, 701, 726, 728, 850, 855,

1058, 1134.

Juchnowski, pukownik — I, 462.

Juchnowski Ignacy, ks, kanonik —
II, 528.

Julian w., nazwa zamku — II, 1181.

Jundzi, prawnik — I, 416.

Junker, kupiec — I, 396.

Jur w., plac we Lwowie — II, 900.

Juraha Mateusz, S. J. — I, 350.

Jurayszcze, wie — I, 355.

Jurewicze, wie — I, 252, 344, 1006.

Jurjewicz — I, 361.

Jurowce, wie — II, 857.

Justel, ks. hofrat — II, 526, 533, 536,

540, 561, 663.

Juszczak Jan, ks. proboszcz — II,

830.

Jutrosin, miasto — II, 776.

Juzalik Jakób, mieszczanin — II, 895.

K.

Kabarda Wielka i Maa— I, 406, 409.

Kabat Ignacy, starosta sdecki — II,

691.

Kaczaa, ks. ruski — II, 826.

Kaczanówka, wie — II, 827.

Kaczkowski, przeor Karm. krak. -
II, 984.

Kaczmarowski, obywatel — II, 1042.
Kaczyce, wie — II, 1050.

Kadyks, zatoka — I, 183.

Kadzy, miasteczko — I, 372.
Kaffa, miasto — I, 269.
Kahle, urzdnik — I, 52.

Kajnardi, wie — II, 569.J
Kajsiewicz Hieronim, ks. — II, 1186.
Kalabis Wiktor, brat, S. J. — II,

1074.

Kalasanty Józef, w. — I, 105, 1157.
Kalifornia, kraj — II, 871.

Kaliniewicz Jan, ks. proboszcz — II,

817, 819.

Kalinka Waleryan, ks. historyk — II,

855, 1007, 1166, 1185, 1186.

Kalisiewicz Micha, ks. proboszcz —
II, 615.

Kalisz, miasto — II, 1132, 1144, 1145,

1146, 1147.

Kalksburg, pod Wiedniem — II, 1066,

1192.

Kalkuta, miasto — II, 837.

Kalman Micha, S. J. — II, 937.

Kalnica, wie — II, 940,

Kalocza, miasto — II, 830.

Kalwarya pacawska — II, 1035.

Kalwarya zebrzydowska — II, 568,

580, 583, 817, 863, 970, 990, 1116.

Kamucy — I, 393, 394, 406.

Kauga, miasto — I, 465.

Kauha Teodozy, S. J. — I, 385. —
II, 575, 939.

Kausz, miasto — II, 1093.

Kamczatka — I, 430, 441.

Kameduh, zakon - II, 824, 980, 986.

Kamice, miasto — II, 1110.

Kamie, wie — II, 970, 986.

Kamienica, rzeka górska — II, 700,

701, 881, 883, 891.

Kamieniec podolski, miasto — I, 253.

Kamieski, ksigarz — II, 1074.

Kamieski Adolf, S. J. — II, 732, 903,

905, 906, 917, 918, 919, 920, 921,

922, 926, 927, 928, 944, 971, 972,

1011.

Kamieski Józef, S. J. - 1, 233, 385,

386, 388, 392.

Kamieski Marceli, S. J. — I, 435,

436, 438, 439. — II, 665, 818, 824.

Kamieski Wojciech, S. J. — I, 94.

Kamiska, kolonia — I, 396, 398.

Kamiski, ks. proboszcz — II, 947,

1087.

Kamiski, dzierawca — II, 605.

Kamiski Ignacy, burmistrz — II,

1010.

Kamiski Wincenty, brat, S. J. — II,

756.
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Kamionka Strnmilowa, wie — 11,

588.

Kampion Edmund b., mczennik an-

gielski, S. J. — II, 1172.

Kampsbach, S. J. — I, 123.

Kanaryjskie wyspy — II, 1131.

Kanada, kraj — II, 837, 1188.

Kancki Karol, starosta zbarazki —
II, 826.

Kanea, miasto — II, 835.

Kanizy Piotr b., S. J. — II, 552, 846,

951.

Kanonicy \v. Augustyna, zakon —
II, 623, 624, 845, 969,^ 970, 971, 980,

988.

Kaski Józef, emisaryusz — II, 612.

Kant, filozof — I, 326, 487.

Kantak, pose do sejmu niemieckie-

go — II, 1007.

Kanty Jan, w. — II, 1155.

Kaolin, kopalnia — II, 840.

Kapaun Leon, S. J. — II, 1034, 1035,

1036, 1175.

Kapmus, ks. praat — II, 1069.

Kapucyni, zakon — I, 268, 377, 378,
394," 401, 410, 411, 422, 432. — II,

739, 753, 817, 820, 821, 847, 980.

Kapuciski Józef — II, 698.

Karabaga, kraj — I, 409.

Karacza, ksia. uusowy — I, 429.

Karakajdaka, kraj — I, 409.

Kareu Franciszek, S. J. — I, 138,

197, 205, 208, 229, 231, 232, 246,

251, 255, 263, 264, 269, 276, 318,

332, 333, 334, 335, 3.37, 344, 351.

Kargulinka, osada na Kaukazie — I,

419, 420.

Karlsbad — II, 1185.

Karlsberg, wie na Bukowinie — II,

570, 571, 1048.

Karmel, góra — II, 1157.

Karmelici, zakon — I, 112, 151, 370,

372. — II, 528, 567, 574, 753, 798,

817, 984.

Karmelitanki, zakon — II, 823, 974,

975, 984, 1165.

Karmer, baron, minister pruski — I,

100, 101, 112, 116.

Karniów, miasto — II, 865, 1110,

1118.

Karol I, król angielski— I, 285,1083,
1088.

Karol III, król hiszpaski — I, 271,

310.

Karol IV, król hiszpaski — I, 260,

272.

Karol X, król francuzki — I, 223.

Karol Fryderyk (Karol Piotr Ulryk),

ksi — I, 485.

Karol Ludwik, arcyksie — II, 901,

978.

Karol baron von Zehmen — I. 109,

120.

Karola Ludwika, ulica we Lwowie —
II, 1139.

Karpaty, góry — II, 1205.

Karpiowieowa Agnieszka — I, 371.

Karrara Franciszek, dramat— II, 1206.

Karszniccy — II, 574.

Kartte Franciszek, S. J. — II, 965.

Kartle Józef, S. J. — II, 1107,
Kartuzów, klasztor w Florencyi — I,

232.

Kartwelowie, plemi kaukazkie — I,

409.

Karwina, wie — II, 1064, 1066, 1112.

Karyntya, kraj — II, 754, 1189.

Kasicka, kolonia nad Woga — 1,

397, 398.

Kna, wie — II, 604.

Kasper Kazimierz, brat, S. J. — II,

756, 962.

Kaspijskie morze — I, 408, 409,

413.

Kasprowicz, ks. ormiaski — II, 1041,
Kasprzykiewicz. radca dworu — II.

1109.

Kastów Joanna — I, 387.

Kaszelewski Kazimierz, ks.

—

II, 1115.

Kaszicka Antoni, ks. — II, 1058.

Kaszuby — II, 1059.

Katarzyna II, carowa — I, 2, 125,

126, 135, 142, 148, 160, 170. 176,

177, 179, 182, 183, 184, 185, 186,

190, 197, 198, 203, 204, 205, 214,

215, 218, 222. 223, 229, 264, 268,

297, 315, 330, 333, 334, 351, 354,

364, 369, 371, 376, 377, 393, 400,

403, 406, 409, 441, 458, 464. 465,

467, 469, 485.

Katarzynki, zakon w Warmii — II,

814.

Kattenbring Józef, S. J. — 1, l;U, 138,

139, 149, 333.

Katerinenstadt, kolonia nad Wog —
I, 396, 398.

Kaukaz, kraj — 1, 269, 408, 412,

413, 416, 419, 421, 428, 454. - II.

659, 837.

Kaunitz, hr. kanclerz — II, 525.

Kautny Franciszek, S. J. — II, 574,

696, 697, 737, 754, 825, 851, 876,

881, 905, 917, 959, 977, 996, 997,

1170, 1178, 1187.
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Kawalerowie Mieczowi — I, 390.

Kawecki Micha, S. J. — II, 574, 608.

609, 610, 690, 692, 892.

Kazaczewski, jenera rosyjski — I,

343.

Kaza, miasto — I, 435.

Kazimierz, przedmiecie w Krako-

wie — II, 623, 627, 969, 972.

Kazimierz w. — I, 363, 921, 1204.

Kazimierz Wielki, król polski — II,

677.

Kaznowski, ks. proboszcz — II, 611.

Keck UJryk, opat — II, 685.

Kdzierzyn, wie górnoszlska II, —
775.

von Kempfen, minister policyi — II,

794.

Kempiska, dziedziczka — II, 597.

Kensington, miasto — II, 1183.

Kentucky, stan w Ameryce — I, 286,

287.

Kern, prefekt domenów rzdowych —
II, 664.

Kerschka Jakób, ks. infuat — II,

1012, 1015.

Kszycka Antonina, hr. — II, 1043.

Kszycka z Lginia — II, 780.

Kszycki Jan Nepomucen, hr. — II,

785, 943, 944, 962.

Ketterer Wawrzyniec, S. J.

—

II. 814.

Keyserberg, miasto — II, 1148.

Kiciski Jan, S. J. — II, 829, 866,

871, 879, 1035, 1068, 1107.

Kiedrowski, ks. azarzysta— II, 821,
822.

Kiejdany, miasto — I, 133.

Kiejnowski Franciszek, S. J. — II,

586, 587, 588, 589, 641, 642, 702,

900, 901.

Kiejnowski Wadysaw, S. J. — II,

575, 585, 586, 587, 588, 609, 714,

715, 717, 727, 728, 733, 745, 753,

817, 893, 900, 901, 940, 1196.
Kielce, miasto — II, 1192.

Kieczewo, wie — II, 776.

Kierska Adryanna, pani — II, 937.

Kierski Józef, biskup — I, 94.

Kijów, miasto — I, 252, 512. — II,

627.

Kilijan, prokurator sdu — II, 1019.
Kimpolung, miasto — II, 1049.
Kinga b. — II, 1162, 1185.
Kiraly Józef, biskup piciokocielny

—

II, 666.

Kirgiz-Kajsaków, stepy — I, 429.
Kirgizi, lud koczujcy — I, 268, 393,

394, 406.

Kirkor Antoni, S. J. — I, 323.

Kirkor Bazyh, magister filozofii — T,

323.

Kirkor Jan, podkomorzy mcisaw-
ski — I, 372.

Kirkor Micha, S. J. — I, 444.
Kirkor Wincenty, kleryk S. J. — I,

511.

Kirschner, obywatel — II, 906.

Kisch Karol, waciciel drukarni —
II, 762.

Kisielewicz Bonifacy, S. J.— 1,446.

—

714.

Kislar, miasto na Kaukazie — I, 414,

415, 419, 420.

Klapared, jenera — I, 367.

Klapuch Franciszek, S. J. — II, 1107,

1110.

Klaryski (Franciszkanki), zakon — II.

691, 701, 823, 880, 943, 944.

Klauber, obywatel — I, 457.

Klausenburg, miasto — II, 582.

Klawer Piotr w., S. J. — II, 866,
1169.

Klein, naczelnik stacyi — II, 1120.

Klein, browarnik — II, 975.

Klein Pawe, S. J. — II, 1113.

Klein Piotr, S. J. — II, 967, 1049.

Kleinitzke Godfryd, S. J. — II, 769,

807, 810, 963, 964, 965, 967.

Kleinliebenthal, kolonia pod Odess—
I, 402.

Kleinwachter Atanazy, ks.— II, 1154,

Klemens Aleksandryjski w. — II,

1176.

Klemens XIII, papie — I, 153, 239.

Klemens XIV, papie — I, 1, 22, 23,

29, 79, 103, 105, 110, 113, 134,

136, 137, 141, 146, 150, 152, 157,

164, 168, 185, 304, 493. — II, 774,

1147, 1150, 1192, 1221.

Kleparz, przedmiecie Krakowa — II,

918, 968.

Kleve, miasto — II, 1183.

Khmesch, burmistrz — II, 1040, 1041.

Khmkiewicz Antoni, brat, S. J. — II,

756.

Klimkówka, wie — II, 825.

Klinkowstroem Józef, , J. — II, 766.

Klinkowstroem Maksymihan, S. J. —
766, 767, 769, 998, 1102.

Klobusiczky, arcybiskup wgierski —
II, 617, 618, 666, 667.

Klonowski Stanisaw, S. J. — I, 198.

Kaczyce — I, 342.

Kodno, wie — II, 586.

Kodzko, miasto — I, 97, 109.
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Kosowski, suiragan pocki — II, 988.

Kosowski Mateusz, S. J. — II, 699,

755.

Kmietowicz Józef, ks. — 11,613,614.

Knauer, kupiec — II, 721.

Kneip Sebastyan, ks. hydropata —
^

II, 868.

Kniazie, stacya kolejowa — I. 370.

Knianin Franciszek, ex-Jezuita, poe-

ta — I, 445.

Kniayce, miasteczko — T, 368,

Knippl, kapelmistrz — II, 1022.

Kobylanka, wie — II, 617.

Kobylina Zaimka, grunt — I, 439.

Kobyecki Stanisaw, S. .1.-11,1166,

1181, 1211.

Kocajski Bertold, ks. Dominikanin —
II, 626.

Kochanowski, burmistrz — II, 1042,

1044.

Kochanowski Jan, poeta — I, 445.

Kochanowski Piotr, autor — i, 324,

325.

Kochawina, wie — II, 1018.

Kochowski Wespazyan, historyk pol-

ski — I, 328.

Kochowski Micha, gubernator mohy-
lewski — I, 151, 177, 179, 364.

Kocman, miasto — II, 570, 571,572,
1049.

Kocurowice, wie na Szlsku — II,

759, 1152.

Koczanowicz, ks. praat — II, 607.

Koczanowiczowie, dziedzice — II, 607.

Koczorowski Karol, S. J. — II. 854,

991.

Koczubey, hr. kanclerz — 1,264, 300.

Koehlberg, miasto — II, 1108.

Koeller, ks. ex-Jezuita — II, 669.

Koethen Anhalt Julia, ksina — II,

657, 795.

Kogier Stanisaw, szlachcic — I, 370.

Kognowicki Kazimierz, S. J. — II,

1145, 1182.

Kohlmann Antoni, S. J. — I, 286,

287, 288. — II, 1148.

Kohlman Józef, S. J. — II, 676.

Kohlsdorfer Maksymilian, S. J. — II,

1026, 1197, 1201.

Kohn Teodor, arcybiskup oomunie-
cki — II, 1103, 1106, 1108.

Koimbra, miasto — I, 276, 337.

Kois Jacek, wójt — II, ()14.

Kois Jan, przysiny — II, 614.

Kolchowie, lud wdrowny — I, 408.

Kolco Iwan, ataman — I, 429.

Kolegium w St. Acheul — II, 756.

Kolegium w Amelia — I, 283.

» » Anagni — I, 283.

» St. Ann — II, 1182.

* » Brunsbergu— I, 97, 107.

» » Bydgoszczy— I, 87, 107.

» » Chojnicach — I, 97.

« Chyrowie— II, 861, 887,

1020, 1021, 1031, 1036.
» Dole — II, 1182.

» » Dorpacie — I, 392.
» » Drohiczynie — I, 59.

» Dvneburgu— I, 125, 313,

354, '355, 356.

» Gleisdorf — II, 736.
» » Gogowie -•- I, 97.

» » Georgetown — I, 285,
287. — II, 1148.

» Gracu — II, 617.
» » Grudzidzu — I, 97.

» » Innsbruku — II, 736,

741, 742, 968.

» > Jarosawiu — I, 91. —
II, 665, 669, 670.

> Kahszu — I, 28.

» » Kamiecu — I, 252.
y> Kodzku — I, 97.

» » Krakowie — I, 36, 44 >

51, 91. -II, 804, 837, 861,

887, 905, 968, 973, 980,

981, 982, 983, 984, 985,

989, 990, 994, 995, 996,
997, 1020, 1936,1086,1163,
1168, 1175, 1191, 1195,
1200.

» » Kronie — I, 91.

» » Lavalu — I, 756.

» » Lignicy — I, 97.

y> Lincu — II, 736.
* St. Louis Mo — II, 839.

» » Lublinie — I, 46.

» » Lwowie — I, 91.

» » omy — I, 59.

* Metzu — II, 756.

» » Mohylewie — I, 178,

210, 215, 363, 368, 369,
507.

» » Mcisawiu — I, 371.

» Orszy — I, 125, 215,

225, 227, 228, 281, 313,

351, 353, 362.

* * Falermie — I, 275.

» Paryu — I, 307.

» » Petersburgu — I, 267,

294, 313, 314, 373, 375,

378, 390, — II, 939, 1146,

1177.

» w Piotrkowie — I, 59.



1252

Kolegium w Polotkii — I. 225, 141,

145, 153, 155, 188, 206,

207, 211, 246, 288, 313,

316, 330, 333, 336, 342,

347, 348, 349, 362, 366,

394, 515. — II, 939, 1207.

» w Poznaniu — I, 51.

» » Przemylu — I, 91. —
II, 665.

» Reszlu — I, 97, 107.

» » Romanowie — I, 313,

440, 442, 443, 444, 445,

452.

» Rzymie — I, 183, 283.—
II, 978, 984, 1089, 1148,

1177.

» Sczu — II, 600, 605,

607, 614, 642, 661, 689,

690, 694, 700, 734, 742,

750, 751, 874, 875, 888,

924, 970, 991, 1133, 1151,

1200.
» » Samborze — I, 91.

» » Sandomierzu — I, 34.

» remie — II, 804, 814,

952, 953, 968, 973.

» » Stanisawowie— I, 91.

—

II, 1012.

» » Starejwsi

—

II, 547, 661,

660, 671, 681, 715, 734,

742, 751, 798, 804, 820,

823, 825, 843, 853, 854,

857, 861, 867, 874, 968,

993.

» teyer — II, 738, 741.

» » Strassburgu — II, 756.

» Szotlandzie- I, 97, 107.

» » Tarnopolu — I, 428. —
II, 533, 535, 537, 568, 617,

625, 629, 635, 652, 658,

(J74, 681, 694, 734, 742,

751, 803, 917, 924, 939,

941, 1022.

» » Toruniu — I, 94.

. Tivoli — II, 283.

^ Turynie — II, 890.

^ Tycu — II, 546, 661,

669, 681, 686, 992.
^> Uwadzie — I, 313.

354, 358.

* » Vannes — II, 1167.

* Warszawie 1,73,74,82.
» » Winnicy — I, 252.

' Witebsku— I, 125, 313,

359, 361, 451, 517.
» '- Wrocawiu — I, 97.

> * eganiu — I, 97.

Koleoowicz Ignacy, brat, S. .T. — II,

889.

Kolek Jerzy, inuat | II, 1069.

Kolinek Fryderyk, S. J. — 11, 68(j,

705, 755, 76(), 847, 874, -879, 990,

1187.

Kolk, baronowa — I, 387.

Kolno, miasto — II, 1201.

Kolor Wincenty Wojciech, opat Cy-
stersów — II, 885, 887.

Koloszvary, dyrektor kolei — II,

1121.

Kolowrath, hrabia — II, 599, 645,

740, 742.

Koakowski Klemens, redaktor — II,

1043.

Koodziej, Bazyhanin — II, 595.

Koodziejówka, wie — II, 1155.

Koodziejski, inynier — II, 1028.

Koomyja, miasto — II, 937, 1093,

1094 1995.

Kotów', wie" — II, 825, 953.

Komargród, miasto — I, 449.

Komarzyce z Wólk, dobra kolegium

lubelskiego — I, 46.

Kombornia, wie — I, 94. — II, 863.

Konarzewski Adam, obywatel — II,

949.

Kondeusz, ksi — I, 403.

Konfederaci barscy — I, 430.

Konfederacya barska — I, 25, 441.

—

II, 628.

Konfederacya koronna — I, 34.

Konfederacya targowicka — I, 333.

Kongo, kraj — II, 840.

Kongregacya Adoracyi Najwitszego
Sakramentu — II, 1014.

Kongregacya Dziecitka Jezus — II,

1004.

Kongregacya Dzieci Maryi — II, 870,

871, 1014, 1136, 1140.

Kongregacya kupców — II, 1004.

Kongregacya maryaska (Dzieci Ma-
ryi, Sodahsów) — I, 444.

—

II, 559,

644, 646, 699, 853, 769, 873, 885,

886, 887, 888, 889, 890, 910, 914,

919, 996, 1004, 1014, 1047, 1107,

1108, 1109, 1111, 1113, 1124, 1127,

1132, 1135, 1168, 1169, 1170, 1175,

1189, 1205,

Kongregacya jeneralna zakonu S. J.

—

II, 857, 858, 868, 1183.

Kongregacya poocka jeneralna — I,

198, 208, 229, 273, 279, 335.

Kongregacya prowincyalna — II, 863,

867, 868, 1073.

Koniecpolscy — II, 627.
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Koniecpolski Aleksander, wojewoda
sandomirski — II, 627.

Konigsmark, hr. — II, 962.

Konopaccy — II, 577.

Konopczanka Kunegunda — II, 610,

Konopczyna Stefania, baronowa — II.

580, 581, 609.

Konopka, baron — II, 705.

Konopka i\ntoni, obywatel — II, 687.

Konopka Stanisaw — II, 610.

Konstanty Marcin, brat, S. J. — II,

862.

Konstanty, wielki ksi — I, 227,

457. - II, 620.

Konstantynopol, miasto — I, 269. —
II, 835, 836.

Konteszinecz, Steinplatz w Cieszy-

nie — IL 1063.

Konstantynogorodek — I, 416.

Kopaczówna Marya — II, 1164.

Kope Józef, jenera — I, 441,

Kopernicki Franciszek, emigrant —
II, 1074.

Kopernik, astronom — U, 1106.

Kopernika ulica w Krakowie — II,

972, 973.

Kopice, miasteczko — II, 965.

Koporski Jacek, S, J. — I, 94.

Kopp Jerzy, kardyna, biskup wro-
cawski — II, 967, 968, 984, 1057,

1062, 1063. 1064, 10(;5, 1066, 1119,

11(9, 1173.

Koppens Romuald, S. J. — II, 1029,

1198, 1201.

Kopyczyce, miasteczko — II, 651,

817.

Kopystyski, ks. proboszcz — II, 756.

Korbuth Dominik, ucze — I, 324.

Korczyski Micha, biskup przemy-
ski — II, 617, 672, 712.

Koree, miasto — I, 291.

Korfu, wyspa — I, 403.

Korkwitz, dyrektor kamery — I, 122.

Korn, ksigarz — II, 616.

Kornatowski, pukownik — I, 420.

Kórnicki Ignacy, infuat — II, 1038,

1040, 1041.

Korona (Polska) — I, 24, 35, 37, 41.

44, 47, 59, 60, 61, 62, 80, 295. -
II, 854.

Korotkiewicz, ks. Dominikanin— 11,736.

Korsak, brat, S. J. — I, 358.

Korsak Antoni, S J. — II, 635, 669,

676, 679, 682, 1194.

Korsak Jan, S. J. - 11, 676, 1160.

Korsak Norbert, S. J. — I, 276, 286,

337. — U, 632.

Korsaków, jenera-gubernator — I,

359.

Koruna Jan, S. J. — II, 756.

Korycki Józef, S. J, — I, 264, 456,

468, 476. — II, 676,

Korycki Karol, S. J. — I, 80, 209.

Korycki Micha, S. J. ~ I, 188, 206,

331.

Koryga, wódz chopów — II, 601.

Korytowscy — II, 628.

Korytowski, obywatel — II, 630, 633,

651.

Korytowski Erazm, student — II, 640.

Korytowski Witold, vice-prezes dy-

rekcyi skarbowej — II, 909, 915.

Korzeniowski Dyonizy — I, 448.

Korzenna, wie — II, 607.

Kosaryn, pedagog — I. 133.

Kocian, miasto — II, 774, 776, 779.

Koció Serca Jezusowego w Czer-

niowcach - II. 822, 829, 998,

1045, 1097, 1109.

Koció Serca Jezusowego w Cieszy-

nie — II, 1063, 1064, 1065, 1067.

Koció w. Barbary w Krakowie —
II, 824, 973, 983. 985, 995, 996,

997, 998, 1000, 1001, 1002, 1003,

1004, 1007. 1008, 1043, 1045, 1163,

1164, 1166, 1167, 1172, 1175, 1189.

Koció P. Maryi w Krakowie — II,

818, 879, 971, 972, 973, 995, 998,
1187.

Koció w. Piotra i Pawa w Krako-
wie — II, 985, 1001, 1002, 1185.

Koció Serca Jezusowego w Krako-
wie — II, 973, 977, 982, 984.

Koció w. Katarzyny w Petersbur-

gu - I, 247, 249, 258, 259, 336,

351, 376, 378, 385, 395, 401, 457,
477.

Koció w Stanitkach, klasztor PP.
Benedyktynek — II, 607, 608, 690,

817, 818, 992.

Koció Matki Boskiej cudownej w Sta-

rejwsi — II, 547, 663, 674, 675,

817, 818, 820, 844, 848, 849, 861,

871, 1161.

Koció w. Piotra i Pawa w Ty-
cu — II, 68, 685, 687, 693, 694.

Kociuszko Tadeusz — I, 334, 430,

441, 1219.

Kosellok Juliusz, S. J. — II, 1106,

1107, 1110.

Kosiarski Jan, S. J. — II, 573, 588,

681, 714, 893.

Kosicka (Brabant), wie — I, 396.

Kosina, wie — II, 709.
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Kosman Jan, ks. katecheta — II,

1121, 1123, 1124.

Kossakowski Adam, S. J.— I, 445.—
II, 576, 720, 727, 728.

Kosocice, wie — II, 687.

Kossów, miasteczko — II, 569, 571,

1194.

Kostecki Hieronim, paroch — II, 826.

Kostecki, ruski kanonik czerniowie-

cki — II, 1041.

Kosterkiewicz, obywatel — II, 701.

Kostka Stanisaw, w. — 657, 675,

718, 720, 779, 864, 866, 869, 870,

904, 910, 911, 945, 950, 970, 1007,

1009, 1011, 1015, 1017, 1018, 1042,

1050, 1117, 1124, 1125, 1129, 1131,

1145, 1154, 1158, 1169, 1172, 1174,

1176, 1189, 1205.

Koszlaki, wie — II, 827, 922.

Kotarska, obywatelka — II, 611.

Kotarski Karol, obywatel ziemski —
II, 610, 611.

Kotnary, wie w Rumunii — II, 1079.

Kotowski Maciej, S. J. — II, 991.

Kotzebue, hr. namiestnik — II, 833.

Kowacz Floryan, biskup wgierski -

I, 117. — II, 666.

Kowalczuk, architekt — II, 909.

Kowalscy — II, 791.

Kowalski Kazimierz — II, 643.

Kownacka Julia, obywatelka— II, 754,

1157.

Kownata, wie — I, 355.

Kozacy — I, 343, 360, 368, 394, 415,

419,420,421, 430, 437, 439, 516.—
II, 628, 831.

Kozacy doscy — I, 353, 394, 429.

Kozadawow, vice-gubernator poo-
cki — I, 354.

Kozakiewicz Konstanty, brat, S. J.

—

I, 438.

Kozakiewicz Micha, S. J. — I, 352.

Koziaski, waciciel drukarni — II,

1214.

Koziar Franciszek, ks. — II, 1065.

Kozicki Ludwik, ks. proboszcz — il^

581.

Koziebrodzcy, hrabiowie — II, 1042,

Koziebrodzka, hr. — II, 104.3.

Kozowski Ignacy, S. J. — I, 349,

358.

Kozowski Szymon, arcybiskup mohi-
lewski — II, 984.

Kozowski Tadeusz, student— II ,697,

698.

Komian Jan. ks. — II, 814, 950,

979, 1155, 1186.

Komian Stanisaw, poeta — II, 774,
779.

Komiska Leonowa, prezydentowa
mia-^ita — II, 933.

Kraczla Józef, brat, S. J. — II, 963.

Kraenzl Tomasz, S. J. — I, 385.

Kraetzig Amand, S. J.— II, 973, 991,

1187, 1191.

Krajewski Roman, ucze — II, 921.

Krajowa, miasto w Rumunii — II,

1091.

Kraków, miasto — I, 52, 61, 74, 76,

330. — II, 603, 508, 609, 612, 618,

620, 621, 638, 653, 673, 677, 683,

686, 688, 701, 754, 762, 778, 818,

723, 824, 834, 8H7, 845, 859, 861,

862, 868, 870, 872, 879, 882, 885,

887, 906, 911, 918, 952, 959, 968,

969, 971, 973, 974, 977, 978, 979,

980, 982, 983, 984, 985, 986, 987,

990, 991, 995, 997, 998, 999, 1000,

1003, 1005, 1006, 1013, 1014, 1017,

1018, 1020, 1023, 1028, 1036, 1108,

1110, 1116, 1120, 1122, 1124, 1126,

1137, 1144, 1145, 1146, 1150, 1153,

1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,

1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,

1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,

1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178,

1179, 1180, 1181, 1184, 1182, 1186,

1187, 1188, 1189, 1190, 1194, 1196,

1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204,

1205, 1206, 1208, 1210, 1211, 1214,

1215.

Krakowianie - II, 969, 972, 997,

995.

Krakowi ec, wie — II, 1035,

Krasicki Ignacy, ksi, biskup war-
miski — I, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 116, 117, 118,

119, 120, 121, 122, 445.

Krasicki Józef, hr. — II, 1021.

Krasicki Ksawery, S. J. — I, 112.]

Krasicki Marcin, S. J. — I, 113.

Krasiczyn, wie — II, 818, 1169.

Krasiski Adam, biskup kamieniecki

—

I, 13, 35, 330. — II, 984, 1007,

1163.

Krasiski Zygmunt, poeta — II, 779.

Kraskowska, malarka — II, 911.

Krasaw, miasteczko — I, 354, 356,

358.

Krasnojarsk, miasto — I, 435, 436.

Krasnopol (Greiss), kolonia nad Wo-
g — I, 396, 398.

Krasowski Jan, kapelan wojskowy —
II, 910.



1255

Krasowski Ludwik, S. J. — II, 676,
708.

Krassowski, arcybiskup unicki — I,

320, 491.

Krassowski Szczepan, kandydat filo-

zofii — I, 323.

Kraszewski, powieciopisarz — II,

1064.

Kraszewskiego ulica w Koomyi —
U, 1094.

Kraszuty, wie — I, 341, 346.

Kraupa Apolinary, S. J. — II, 829,
1004,

Krause Emanuel, brat, S. J. — II.

1117.

Ki-ause Jan, student — II, 657, 1103.

Krechów, wie — II, 857.

Krechowiecki Antoni, ks. — II, 904.

Kreczetnikow, gubernator poocki —
I, 127, 130, 131, 151, 177, 333,
354.

Kremel, twierdza — I, 406.

Kreta, wyspa — II, 835_, 1190.

Kretowce, wie — II, 652.

Kretschmer, fabrykant — II, 1047.

Krieg, baron, vice-gubernator — II,

548, 565, 578, 582, 583, 591, 596,

600, 632, 639, 640, 641, 542, 643,

548, 695, 696, 703, 743.

Krischker, starosta cieszyski — II,

1054.

Krishnochondropore, misya w In-

dyach — II, 1164.

Kri Marek Stefan, b. mczenn., kano-
nik ostrzychomski — II, 874, 1175.

Krobia, miasto — II, 772, 773.

Krogulec, wie — II, 1169.

Krokoszyski Karol, S. J. — II, 886,

1200.

Król Micha, kanonik tarnowski — II,

581. 736, 821.

Królewiec, miasto — I, 97, 107, 120,

124, 366.

Królestwo kongresowe — II, 758.

Królestwo polskie— I, 30, 326, 449.—
II, 525, 618, 619, 620, 621, 793,

772, 780, 787, 794, 819, 831, 833,

835, 841, 903, 920, 940, 981, 1008,

1035, 1074, 1117, 1158, 1171, 1199,

1200, 1212.

Królewiacy — 11, 1114.

Królowy gród (Konigriltz) — II, 951.

Kronwald, prezes sdu apelacyjne-

go — II, 734.

Krocienko, wie pod Krosnem — II,

818, 819.

Krosno, miasto — I, 91, 94. — II,

JEZUICI w POLSCE. V

568, 754, 817, 819, 820, 844, 847,

870, 872, 873, 1163, 1169.

Krosnowski, hr. - II, 633.

Krotoski, profesor — II, 988.

Krotoszyn, miasto — II, 789.

Kruczek Kazimierz, kleryk, S. J. —
II, 1206.

Kruczkowski, dyrektor szkó — 11,

878.

Kriidener, sekciarka — I, 258, 472,
473.

Kruk Stanisaw, stolarz — II, 910,
1014.

Krukowski Bonifacy, S. J. — II, 837.

Krukowski Daniel, S. J.— I, 346, 378,

382, 387, 388, 389, 477, 513.

Krupski Fryderyk, S. J. — I, 387,
513. - II, 737, 739.

Krusiski, wizytator szkó — I, 315.

Kruszelnicka Karohna — II, 557.

Kruszelnicki Kajetan, dziedzic — II,

577.

Kruszewski Micha, S. J. — I, 351.

Kruszyowicz Pawe, brat, S. J. —
II, 569.

Krym — I. 190, 197, 202, 214, 269,
410.

Krynica — II, 703.

Krynicki Józef, S. J.— II, 766, 769, 817.

Krysa Jakób, S. J. — II, 1036.

Krystynopol, miasto — II, 863, 1173.

Kryszpin, biskup mujdzki — II, 758.

Krzcin, wie — II, 686, 687.

Krzemienic, wie — II, 707, 711,

854, 892, 894. 898, 899.

Krzeszowice, wie — li, 998.

Krzyczkowski, inynier — II, 1097.

Krzysztofowicz Józef, biskup ormia-
ski — I, 422, 423.

Krzywcze, miasto — II, 569.

Krzywin, miasto — II, 773, 774.

Krzyacy, zakon — II, 9(54, 1107,

1108,

Krzyanowski, aptekarz — II, 1042.

Krzyanowski Jan, obywatel

—

II, 1117.

Krzyanowski Jdrzej, brat, S. J. —
II, 1021.

Krzyanowski Stanisaw, budowni-
czy — II, 986, 1014.

Krzyowiec, wie szlska — II, 1110.

Ksawery Franciszek w. — I, 162,

213, 239, 363, 404. —II, 656, 717,

820, 825, 910, 922, 950, 1050,

1108, 112(;, 1127, 1149, 1158. 1211.

Ksaweryanki, kongregacya — U, 923.

Ksistwo cieszyskie — II, 1054,

1057, 1059, 1066.

82
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Ksistwo litewskie — I, 290.

Ksistwo poockie — II, 1183.

Ksistwo poznaskie — II, 546, 653,

745, 754, 755, 761, 766, 768, 770,

771, 672, 773, 774, 775, 776, 777,

779, 780, 784, 785, 786, 787, 788,

791, 19:\ 798, 804, 806, 807, 811,

812, 814, 815, 816, 817, 838, 841,

853, 867, 892, 918, 940, 943, 946,

947, 948, 950, 952, 956, 958, 961,

963, 979, 1006, 1013, 1021, 1059,

1109, 1117, 1118, 1152, 1154, 1157,

1158, 1161, 1167, 1169, 1170, 1171,

1199, 1209, 1221.

Ksistwo widnicko-jaworskie — II,

964.

Ksistwo warszawskie — I, 289, 290.

Kuba, rzeka — I, 409.

Kub Edward, aptekarz — 11, 673,

674.

Kucharski, dziekan trembowelski —
II, 925.

Kucharski Wojciech, brat, S. J. — II,

891, 1112.

Kuczek Antoni, S J. — II, 889.

Kuczum, car sybirski — I, 429.

Kuczyski Tadeusz, S. J. — I, 385,

386, 387, 1147.

Kudasiewicz Romuald, S. J.

—

II, 989.

Kuderkiewicz Aleksander , kanonik
lwowski - II, 900.

Kudinow, major — I, 426.

Kiifferlin Remigiusz, S. J. — I, 321,

344, 385.

Kufstein, wwiezienie — II, 638
Kiihn Henryk, profesor szkoy prze-

mysowej' — II, 1137.

Kuiowski, praat metrop. Rusi II,

1030.

Kuksiski Jan, magister filozoii —
I, 323.

Kulikow, wie — I, 372.

Kuak .lerzy, S. J — 11, 616, 672,

674, 755, 814, 946, 953, 963.

Kuncewicz Jozafat w., arcybiskup

poocki — II, 854, 1201.

Kundzicz. praat wileski — I, 315.

Kunegunda, b.-ll, 880, 1154, 1155,

1162, 1172, 1185.

Kunsztowicz Tomasz, brat, S. J. —
II, 838.

Kunze Grzegorz, ks. proboszcz — II,

968, 1064.

Kunze, obywatel — 11, 1062.

Kurdziska, wie z kopalni— I, 419,
Kurcz Jan, S. J. — II, 936, 1096,

1112.

Kurlandya — I, 334.

Kurów, wie — I, 440, 704.

Kurowski, starosta — II, 881.

Kurowski Antoni, S. J. — II, 754,
766, 817, 901, 1157.

Kurpas Franciszek, ks. Franciszka-
nin — II, 1075.

Kurpiers Józef, brat, S. J. — II, 1171.

Kurylewicz Tomasz, S. J. — II, 829,

1098, 1099, 1113, 1130.

Kurza Góra, wie — II, 776.

Kurzeniecki Józef, pose piski — I,

11, 14, 15, 18, 29.

Kusiacki Stanisaw, S. J. — II, 830,

871.

Kusnesk, miasto — I, 430.

Kuniak, ks. proboszcz — II, 948.

Kustodiew, pisarz rosyjski — I, 515.

Kutais, magnat rosyjski — I, 380.

Kutuzow, jenera-gubernator— I, 247,

252 345 368.

Kutyba Piotr, s'. J. — II, 1118, 1175.

Kwebek, miasto — II, 837.

Kwidzyn, miasto— I, 101, 112, 119.—
II, 788.

Kwilecki — I, 41.

Kwihmane, misya w Afryce — II, 838,

Kwiryna, pagórek i paac w Rzymie—
I, 310.

Lachawiec Jan, S. J. — II, 837, 990,

1187.

Lachman Adolf, S. J. — II, 1034.

Lachowski Sebastyan, ex-Jezuita, ka-

nonik pocki — I, 65, 72.

Lacko, wie — II, 587, 940.

Lacroix Franciszek, kupiec — I, 377.

Laharpe Fryderyk, filozof — I, 258.

Lambert Józef, ks. — II, 1146.

Lambruschini, biskup — I, 283.

Lampa Jdrzej, chop — II, 603.

Lamprecht Jan, S, J. - I, 123.

Lamsdorf, wie na Szlsku pruskim—
II, 1158.

Lancastre, miasto w Ameryce — 1,

287.

Landau, stacya misyjna pod Odes-

s - I, 402, 405.

Landau, yd — II, 881.

Landes Alojzy, S. J. — I, 268, 280,

298, 306, 323, 325, 341, 34(;, 347,

348, 360, 388, 395, 396, 397, 398,

401, 417, 419, 434, 439, 451, 471,

487, 516, 517. - II, 527, 528, 529,
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531, 532, 533, 534, 535, 536, 538,

540, 542, 544, 557, 568. 626. 632,

635, 661. 662, 664, 667, 1149.

Landhausgasse, ulica w Opawie —
II, 1102.

Landsberg Edward, kanonik — I, 393.

Lange Piotr, S. J, — I, 360. 445. —
II, 629, 639, 640, 738, 739, 740,

741.

Langer Antoni, S. J. - II, 806. 824,

839, 858. 867, 872. 935, 957, 981,

983, 984. 986, 996. 997, 1046. 1101,

1102, 1103, 1107, 1119. 1159, 1180,
1215.

Langer Karol, kleryk, S. J. — II,

991.

Langenau, jenera wojsk austrya-

ckich — U, 639, 643.

Langres, miasto — II, 1182.

Laponia, kraj — II, 1189.

Larisch, baron, starosta cieszyski—
II, 1051, 1056, 1066.

Larisch, hrabina — II, 1112.

Larisch Henryk, hr. — II, 1112, 1113.

Laschki Piotr, S. J. - I. 109, 119,

122, 123, 124.

Laskówka, folwark stacyi misyjnej

w Ranie — I, 373.

Laskowska, kolatorka — 11. 617.

Laskowski Feliks, S. J. — I, 131.

Lasocki, pose sochaczewski — 1,

29, 39.

Lasocki, hr. — II, 182.

Lasocki Kazimierz, ucze — II, 1036.

Lasocki Wadysaw, S. J. — II, 828,

897.

Laszkarew, dyrektor kolonii odes-

skich — I, 402.

Laszki, wie — II, 103."-.

Laterna Marcin, S. J. — II, 724, 725,

1158, 1160.

Lauban, miasto w Luycach — II,

809.

Laurenka, wie bukowiska — U,

1048.

Laurentowicz, kanonik pocki — II,

1007.

Lauriston, jenera dywizyi — I, 343.

Laval, miasto — Ii, 756, 757, 804.

968, 1158, 1167, 1170.

Lazansky, vice-prezydent — U, 599.

Lazarewicz Jan, S. J. — II, 880.

Lazard, ks. — II, 643.

Leardi, hr. nuncyusz — II, 532.

Lechner, ks. Pakanarysta — 1, 337.

Lederer, starosta rzeszowski — II,

598.

Ledergerw Zacharyasz, S. J. — II.

392, 513, 714, 755.

Ledóchowski, hr. — I, 447.

Ledóchowski Mieczysaw, arcybiskup
i kardyna — II, 804, 811, 814,

815, 849, 869, 916, 951, 952. 953,

978, 979, 988, 989, 1003, 1004,

1005, 1115, 1185, 1186, 1190, 1205,

1209, 1222.

Ledóchowski Wodzimierz, S. J. —
11, 806, 888, 889, 935, 936, 1090,

1119, 1122, 1123, 1126, 1128, 1138,
1198.

Legrin, jenera — I, 3^3.

Lehman Józef, dr medycyny — II,

1003.

Leilzner, architekt - II, 1042, 1044,

1045, 1097.

Lelewel, hterat — II, 697, 954.

Leman, jezioro genewskie — II, 1179.

Lembekoven, biskup S. J. — I, 209.

Lena, rzeka — I, 430.

Leniski, radca sdowy — II, 1122.

Lenkiewicz Zygmunt, praat lwow-
ski — II, 1050.

Lenkiewicz, pisarz moyrski — I, 9,

12, 24, 129.

Lenkiewicz Alojzy S. J. — I, 318.

Lenkiewicz Gabryel, S. J. — I, 138,

139, 149, 189, 195, 197, 198, 204,

206, 207, 208, 211, 214, 215, 221,

227, 228, 229, 284, 285, 332, 334.

335, 350, 351, 366, 371.

Lenz Antoni, S. J. — II, 837, 921,
1036.

Leon XII, papie — I, 360. — U,

545, 573, .576, 622, 656, 658, 684,

879, 1148.

Leon XIII, papie — 11, 810, 858,

860, 866, 871, 899, 914, 937. 967,
982, 1013, 1034, 1038, 1071, 1078,

1083, 1112, 1118, 1129, 1161, 1165,

1175, 1181, 1184, 1187. 1198, 1199,

1205, 1206.

Leonard, ks. — II, 553.

Leonowicz Mikoaj, S. J. — I, 850,

369.

Leopold, obywatel - II, 1042.

Leopold, królewicz neapolitaski — I,

403. 404.

Leopold I, cesarz — II, 1031.

Leopold II, cesarz — II, 525.

Lena, rzeka — I, 440.

Lena, wie wsawiona obrazem M.

B. - II, 1168.

Leniewicz, urzdnik cyrkularny —
II, 595.
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Leniewski Bonifacy, S. J. — I, 513.

Leniewski Miclia, S. J. — II, 619,

622, 623, 970.

Leszczyski Stanisaw, król — I, 376.

Leszno, miasto — II, 1154.

Lew Wacaw, S. J. — II, 831, 1049,

1113.

Lewandowski, ks. proboszcz — II,

774, 776, 777, 781, 785.

Lewice, wie — II, 754, 780, 78

L

Lewicka Amalia — II, 719.

Lewicki, starosta — II, 1030.

Lewicki Pawe, ks. ruski — II, 524,

595.

Lewicki Miclia. metropolita— II, 590,

592, 594, 720.

Lewkowicz Antoni, ks. — II, 608.

Leajsk, miasto — II, 665, 690, 753.

Lgi, wie — II, 780, 781.

Libelt, pisarz — II, 1074.

Liberiusz, papie — II, 1130,

Libiski Herman, S. J. — II, 1026.

Librantowa, wie — II, 691.

Lic Stanisaw, S. J. — II, 873.

Liclitenberg, wie bukowiska — II,

1049.

Lichtenstein Karol Euzebiusz, ksi-
- II, 1103.

Lichtenstein Karol, ksi — II, 1103.

Liczkowce, stacya misyjna— II, 571,
658.

Lieb Jerzy, brat, S. J. — I, 401, 402.

Liebenthal, miejscowo na Szlsku

—

II, 810.

Liege, miasto — II, 1190.

Lieszkowski Jdrzej, S. J. — II, 667,

714.

Ligza Wawrzyniec, chop — II, 602.

Lignica, miasto — I, 97. — II, 769,
770.

Liguori Alfons, w. - II, 1166, 1169,

1187.

Likawetz, ks. Pijar — II, 556.

Likowski Edward, sufragan pozna-
ski — II, 1007, 1185,

Liksna, wie w Inflantach, stacya mi-
syjna — I, 357.

Linz, miasto — II, 553, 616, 694,

736, 738, 739, 804, 1148, 1150,

1158, 1178.

Lindemann, starosta — II, 634, 643.

Lindewiese, wie na Szlsku — II,

1110.

Linkenheier Jakób, S. J. — I, 213.

bipczyski, suchacz filozofii — II,

639.

Lipecki Hipolit, S. J. — II, 696, 697.

Lipiski Augustyn, S. J. — II, 614,
696, 704, 756, 758, 759, 837, 891,
996.

Lipiski Kazimierz, pose podolski —
I, 50, 51.

Lipiny, wie szlska — II, 871.
Lipka w., dom misyjny — 1,97, 107.

Lipk Leonard, S. J. — II, 829, 831,
1004, 1049, 1198.

Lipnica murowana, miasteczko — II,

581.

Lipnica niemiecka, wie — II, 605.

Lipowa dolna, wie szlska — II,

1110.

Lipowanie, sekta — II, 570.

Lipsk, miasto — I, 133, 305. — II,

620, 1181.

Lipsko, wie w Galicyi, stacya mi-
syjna — II, 569.

Lipski Józef, S. J. — II, 1069, 1081,
1113.

Lipski Tadeusz, kasztelan sandomir-
ski — I, 46, 85, 88, 188.

Lipski Rafa, nowicyusz, S. J. — I,

188. - II, 831, 1049.

Liptau, miejscowo na Szlsku — II,

1110.

Lisbona, miasto — II, 887, 1181.

Lisiagóra, wie — II, 583.

Lisiecki Antoni, ks. praat — II, 589,

718, 725, 726, 753.

Lisko, miasteczko — I, 94.— II, 669,

851, 1035.

Lisowce, wie — II, 817, 845.

Lisowski Herakliusz, Bazyhanin, ar-

cybiskup unicki — I, 203, 352, 371.

Lisowski Mikoaj, brat, S. J. — II,

753, 1037.

Litowisko, wie — II, 588.

Litta, hr., papieski legat — I, 222,

224, 229, 233, 235, 239
Litwa — I, 9, 35, 37, 44, 46, 47, 59,

60, 61, 62, 75, 80, 128, 133, 176,

209, 246, 249, 259, 289, 290, 292,

293, 324, 326, 330, 332, 334, 336,

361, 462, 467, 488, 514. — II, 834,

840, 864, 920, 940, 1078, 1131,

1185, 1189, 1194, 1218.

Litwini' — I, 17, 290, 350. - II, 939,

940, 1006, 1145, 1193.

Litwinów, wie — I, 346.

Liverotti Kajetan, Franciszkanin — II,

1083, 1084.

Livio Jan, kupiec — I, 376, 377.

Lobkowic Jan, ksi — II, 548, 557,

570, 571, 577, 638, 639, 682.

Lobkowic Jerzy, ksi — II, 557.
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Lobkowicowa, ksina — II, 754.

Lochman, kanonik — I. 488.

Loeffler Alojzy, S. J. — 1, 382, 395,

396, 401. — U, 542, 543, 557, 568,

570, 634, 647, 649, 670, 684, 688,

689, 690, 736, 737.

Loclmer Floryan, brat, S. J. — II,

756.

Loewenburg, miasto — II, 769.

Lojola, zamek i wie — II, 868,

Lojola Ignacy, w. — I, 276. — II,

1172, 1176,' 1185.

Londvn, miasto — I, 65, 276, 459.

—

638, 1183.

Lorencowicz Aleksander, S. J. — II,

1192.

Lotharing, vice-jenera Pijarów — I,

105.

Lotaryngia — I, 332.

TiOupia Franciszek, S. J. — I, 198,

219, 349, 354, 355, 356.

Lourdes — II, 1068, 1164, 1185.

Lowanium, miasto — II, 1150.

Lubaczów, wie — II, 677.

Lubar, miasto — II, 1219.

Lubasz, wie — II, 790.

Lubaszowa, przysióek — II, 678,

Lubeccy, ksita — II, 983.

Lubeka, miasto — I, 144.

Lubieniecki Wincenty, obywatel — II,

606.

Lubiana, miasto — I, 463. — II, 662,

1188.

Lubomierz, przedmiecie remu — II,

782, 783, 785.

Lubomirscv, ksiaela — I, 454. — II,

983.

Lubomirski Jerzv, ksi — II. 971,

1031.

Lubomirski Marcin, ksi— I, 18, 39.

Lubomirski Stanisaw, marszaek w.

k. - I, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 49.

Lubomirski Teodor, ksiae — 11, 687,

707.

Lubowicki Franciszek, S. J. — I, 165,

198, 350, 356.

Lubowla, miasto — II, 885.

Lubsiewicz Jan, S. J. — I, 249, 360,

367, 368. - II, 527, 665, 676.

Lubszczyzna, wie kolep;ium witeb-

skiego — I, 362.

Lucerna, miasto — II, 648.

Ludwik, arcyksi — U, 541, 543,

591, 645, 742.

Ludwik XIV, król Francuzki — I, 216.

Ludwik XV, król Irancuzki — I, 168,

209, 473.

Ludwik XVI, król Irancuzki — I, 223,

334 455.

Ludwik XVIII, król Irancuzki— I, 223,

306, 307.

Luisiana, kraj w Ameryce — I, 287.

Luscliin Franciszek Ksawery, arcybi-

skup lwowski — II, 647, 715.

Luschner, artysta malarz — II, 1064,

Luisenthal, wie na Bukowinie — II,

571, 829.

Lustvg Antoni, S. J. — I, 263, 277,

278, 279, 320, 323, 337, 338, 339,

341, 345, 350, 397, 407, 435.

Lutcza, wie — II, 825.

Luter Marcin, dr. — II, 1274.

Lwów, miasto — I, 90, 91, 94, 205,

517. -11,523, 527, 528, 529, 531, 533,

534, 535, 536, 537, 545, 546, 551,

553, 555, 556, 557. 565, 567, 571,

575, 585, 586, 587, 589, 591, 593,

597, 600, 611, 613, 615, 616, 626,

627, 630, 632, 636, 637, 638, 643,

647, 649, 651, 652, 656, 658. 667,

673, 578, 689, 695, 702, 703, 707,

715, 716, 717, 718, 720, 721, 722,

723, 724, 726, 728, 732, 733, 742,

745, 746, 749, 750, 753, 754, 756,

772, 784, 785, 794, 796, 798, 803,

822, 823, 824, 827, 872, 877, 886,

900, 901, 902, 903, 905, 906, 907,

908, 912, 913, 914, 915, 91(5, 917,

920, 921, 940, 970, 971, 978, 980,

981, 987, 1014, 1016, 1026, 1032,

1033, 1034, 1036, 1038, 1040, 1046,

1074, 1095, 1117, 1132, 1133, 1135,

1140, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154,

1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162,

1163, 1165, llh7, 11(18, 1169, 1170,

1171, 1172, 1174, 1175, 1180, 1184,

1185, 1186, 1188, 1189, 1192, 1195,

1197, 1203, 1204, 1205, 1206, 1219.

I.Yon, miasto — II, 921, 1184.

.

abaj .an, ks. — II, 687.

Labanow Aleksander, ksi— I, 458.

abowski Jakób, proboszcz tyniecki—
II, 682.

cko, wie — II, 879.

czyska Teresa — II, 574.

Lczvski Aleksander, student — II.

640.

agiewniki, wie — II, 1126.

ka, wie — II, 896.
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acut, miasto — II, 574, 665, 707,

708, 709, 710. 711, 713, 714, 736,

742, 797, 817, 821, 879, 892, 893,

894, 895, 897, 898, 899, 940, 970,

1157, 1162, 1189.

aski, hr. gubernator — I, 395, 397,

Laptaszyski Józef, S. J. - II, 1067.

Laskowce, wie — II, 587.

aszczvk ukasz, S. J. — II, 857,

986, 1095, 1118, 1119, 1129, 1130,

1210.

aszczyn, wie — II, 961.

aszkiewicz Wincenty, S. J. — I, 436,

438. — II, 575, 680.

awentowa, ka — I, 439.

awrowa, jeneraowa — I, 341

azowska Genowefa, ksieni — II,

994.

czyca, miasto — I, 13.

czycki Mikoaj, S. J. — II, 872,

1007, 1163.

kawski, paroch ruski — II, 587.

emkowie, Rusini — II, 1122.

epkowski, profesor uniwersytetu kra-

kowskiego — II, 984.

towski, biskup — I, 41. — II, 779.

obos Ignacy, biskup tarnowski — II,

810, 820, 822, 857, 862, 870, 880,

886, 982, 983, 1121.

obzów, wie — II, 1165.

odwiska Zofia, kongreganistka —
II, 873.

odygowice, wie — II, 579, 580,

582, 584, 817.

ojowska Agnieszka, ksieni— II, 902.

omiski Ksawery, S. J. — I, 190,

218.

oma, miasto — I, 59, 350. — II,

1192, 1201.

opacm, dobra — I, 137.

opaciski Jan, biskup mujdzki —
I, 132, 1.34, 188.

opacki Józef, praat — II, 620, 686.

opatin M., akademik — 1, 315.

opuchin, prezes senatu — I, 237,

279, 300, 841.

oso.sina, wie — II, 697.

otwa, kraj — 1, 212.

otysze, naród — I, 212, 332, 385,

388, 389, 391, 392, 1147.

oziski Jan, kleryk, S. J. — JI,

990.

ozowica. dom misyjny — I, 125,

212, 370, .371, 372.

ubianka, wie — II, 756.

ubienko, wie — II, 878.

Lubieska Iza, hrabina — II, 873.

ubieski Edward, hr. — II, 772,
940.

uck, miasto — I, 427, 428, 447.

uczakowskiWodzimierz, burmistrz

—

II, 938.

ukasiewiczowa, obywatelka — II.

1095.

ukaszewicz, literat — I, 60, 73.

ukaszewski Juliusz, dr. medycyny

—

II, 1074.

uskina Szczepan, S. J. — I, 47, 48,

65, 81, 82, 209, 359.

uszczkiew^icz, profesor — II, 879.

uszczkiewicz Antoni, budowniczy—
II, 979, 985, 1021.

uan, wie bukowiska — II, 1049.

uyce górne, kraj — II, 809.

yko Antoni, S. J. — II, 576, 715.

yko Józef, S. J. — I, 405, 545.

M,

Macedonio, praat — I, 1, 3, 9, 13,

31, 45, 47, 75, 103, 111, 145, 148.

Mach Wojciech, ks. proboszcz — II,

1035.

Machowliani, wie w Bonii — II.

834.

Maciaek Jan, brat, S. J. — II, 756,

990.

Maciejowski Micha, kanonik kamie-

niecki — I, 292, 954.

Macilewicz Seweryn, kandydat filozo-

fii — II, 323.

Macek, Franciszkanin — II, 818.

Makowski Micha, S. J. — II, 877,

884, 885, 887, 1027, 1037, 1068,

1119.

Mczka Czesaw, Dominikanin — II,

936.

Madagaskar, wyspa — II, 840, 1190,

Madai, landrat — II, 774.

Madryt — I, 172.

Madziarzy wgierscy - I, 421.

Maffeusz Piotr, S. J. — II, 584.

Magg Antoni, brat, S. J. — I, 378.

Magiar, miasto pod Kaukazem— I, 421.

Magio Wawrzyniec, S. J. — II, 1132.

Magnani Jan Natalis, S. J. — I, 206,

218, 333, 349, 365.

Magurka, wie — II, 580.

Mahmed II, sutan — I, 403.

Mahometanie — I, 417, 434.

de Maistre Józef. hr. — I, 223, 278,

290, 295, 297, 298, 299, 320, 454,

457, 465, 479. 484.
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Maitre Ferdynand, S. J. — I, 395,

396.

Majchrowicz Szymon, S. J.— I, 94.

—

II, 607.

Majchrowiczowa, dziedziczka — II,

607.

Majdan, wie — II, 819.

Majer, lekarz - II, 1042.

Majewski, ks. — I, 362, 507, 508,

511.

Maków, miasto — II, 1201
Makowieccy — I, 508.

Makowski Pawe, S. J. — H, 818,827,

828, 830, 1011. 1013, 1043. 1049,

1129, 1130.

Maksen, komisarz cyrkularny — II,

664.

Maksymilian, arcyksi — II, 845.

Makulski Aleksander, szl;/.chcic — II,

603.

Malanów, wie — I, 26, 28.

Malarski, ks. katecheta — II, 1018.

Malatycze. dobra — I, 137.

Malborg, miasto — I, 97, 119, 123.

Malczewski, poeta — I, 441.

Malczewski, pukownik — I, 342.

Malczyce, wie — II, 587.

Malechów, wie — II, 587.

Maleve Franciszek, S. J. — 1, 286,

287.

Maleve Melchior, S. J. — I, 407.

Malewicz Szczepan, brat, S. J. — II,

1037.

Malewski, dvrektoi- — I. 124.

Malherbe, ks. — I, 440.

Malina Kazimierz, brat, S. J. — II,

864.

Malinowski Józel, Franciszkanin —
II, 1075, 1076, 1078, 1084, 1085,

1086, 1089, 1090.

Malisz Jan, pisarz adwokacki — II,

1003, 1125.

Maliszewski, paroch ruski — II, 826.

Mallinckrodt, pose sejmowy — II.

958 959.

Malta,' wyspa ^ 1, 239. - II, 1187.

Malou Piotr, S. .1. - I, 286.

.Maachowska z Komarów l^udwika,

kasztelanowa — II, 688
Maachowski, wadyka unicki — II,

1219.

Maachowski Antoni, pose pozna-
ski — I, 55

Maczyski Marek, lundator konwi-
ktu — II, 729.

Maówka, wie — II, 672.

May, dzierawca — II, 682.

May rynek w Krakowie — II, 1108.

Mametku, synowiec cara sybirskie-

go - I, 429.

Manasteiiska, przedmiecie Czernio-

wiec — II, 1041, 1049.

Manastyrski Antoni Józel', biskup prze-

myski — II, 736, 845.

Mandler Wincentv, brat, S. J. — II,

705, 756.

Manera Franciszek. S. J. — I, 310.

Maniewski Leon, student — II, 697

Makowska Tekla, obywatelka — II,

1169.

Makowski, vice-gubernator — I, 362.

Mann Maurycy, publicysta— II, 1186.

Mannheim, stacya misyjna pod Odes-

s — I, 405.

Manreza, miasto hiszpaskie — I,

210. — II, 1185.

le Mans, kolegium, S. J. — II, 1170.

Mantua, miasto — II, 1146.

Marchewka (Markelka) Leopold, S.

J. — II, 755, 967, 1068, 1102,

1205.

Marchewka (Markelka) Ludwik, ks.

proboszcz — II, 755, 907.

Marchocice, dobra nowicyatu krakow-
skiego, S. J. — I, 44.

Marcinkiewicz Jan, S. J, — I, 362,

368, 385. — II, 573, 689.

Marcinkiewicz Karol, ks. — I, 393.

Marcinkowski, sekretarz — I, 315.

Marino, miasto woskie — I, 293.

Marko San, dama dworu — I, 403,

404.

Marcyporba, wie — II, 687.

Marczinko Józel", kanonik spiski —
II, 672.

Marczyski Jan, S. J. — II, 1206.

Mareoschi, kardyna — I, 103.

Maresz, ks. proboszcz — II, 697.

Mariahill pod Koomyj — II, 1099.

Maiiaschein w Czecliach, kolegium

S. J. - II, 1178.

Maria-Zell — II, 1188.

Marionbad — II, 714.

Marionthal, stacya misyjna nad Wo-
g - I, 396, 398, 402.

.Markiewicz Aleksander, S. J. — U,

766, 772, 774, 778, 894.

Markiewicz Augustyn, S. J.— II, 617,

714.

Markiewicz Józel, S. J. — 11, 840.

Markiewicz Kajetan, brat, S. J. — II,

756, 925.

Markijanowicz Jan, S. J. — II, 573,

646.
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Mai'kijanowicz Rafa, S. J. — I, 360,

445. — II, 560, 572, 574, 585, 593,

616, 645, 649, 651, 655, 665, 680,

695, 702, 722, 732, 742, 754.

Marki Pius, Dominikanin — II, 929.

Siarkopol, wie — II, 588.

Markowa, stacya misyjna, S. J. — II,

569, 571.

Marks Gracyan, ks. — II, 551.

.Marotti, S. J. — I, 234, 235, 254.

Marszaowicz Konstanty, S. J. — II,

8-29, 830, 871, 912, 1017, 1020,

1049, 1068, 1099.

Martin Ludwik, jenera, S. J. — II,

840, 868. 930, 931, 985, 1002, 1091,

1116, 1126, 1129, 1217.

Martini, profesor — II, 551.

Martinów Jan, S. J. — II, 1185.

Martuszewicz, biskup ucki unicki —
I, 491.

Martynici, sekta — I, 258, 382.

^larwicz, biskup chemiski - II, 811.

Marya, maonka cesarzewicza Pa-
wa — I, 188.

Marya Anna, cesarzowa austr, — II,

7(:0.

Marya Franciszka, królowa portugal-

rka — I, 168.

Marya Karolina, królowa neapolita-
ska - I, 271, 272, 284, 403.

Marya Teresa, cesarzowa — I, 24,

81, 271, 284, 403. - II, 524, 526,

562, 582, 728, 739, 1186.

Maryacki plac w Krakowie— II, 1002.

Maryacki plac we Lwowie— II, 1139.

Maryawitki, zakon — I, 134, 325.

Marviand, kiaj w Ameryce — I, 284,

286, 287, 837, 1148.

Masowski, redaktor — II, 1186.

Masowski Telesfor, ks. proboszcz —
II, 772.

Masoni, sekta — I, 459. — II, 1185,

1187.

Massageci, szczep lisko- tatarski —
I, 408.

Massak Jan, brat, S. J. — II. 666,

737.

Massalski lgnacv, biskup wileski —
I, 6, 9, 12. 16, 17, 18, 19, 22, 23,

28, 34, 3.5, 36, .37, 39, 40, 41, 47,

55, 75, 66, 12.5, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 160, 2.53, 334.

Mastaj Józef, S. J. — II, 1113.

MaszRwski Tadeusz, S. J. — 1, 435,
437, 438, 680.

Matauszek Aleksander, S. J. — TI,

837, 839,

Matejko Jan, artysta malarz — II,

1027.

Matkowska z hr. Dzieduszyckich Zo-
fia — II, 818, 819.

Matoga Kasper, S. J. — II, 837.

Matusewicz Micha, brat, S. J. — I,

372.

Matzel Ernest, S. J. - II, 1209.
Matzke Henryk, kanonik krakowski—

II, 969, 971, 972, 983, 996.

Maufang, pose — II, 958.
Maurice, tragedya francuzka — II,

649,

Mayer, radca rzdowy — I, 123.

Mayer Grzegorz, ks. dr. profesor —
II, 556.

Ma Jan, brat, S. J. — II, 997,1011.
Mazut, stacya misyjna w Rumunii —

II, 1081.

Mazurkiewicz Kazimierz, ex-Jezuita,

kanonik lwowski — II, 1127.

Mazzini, rewolucyonista woski — II,

902.

Mciski Wojciech, S. J. — II, 1158,
1175.

Mcnarowska z Szafraskich Anna,
obywatelka — 11, 701.

Medyolan, mia.sto — I, 282. — II,

1145.

Yon Mehlem, S. J. — II, 814.

Meisner, technik — II, 863.

Melhn Ignacy, S. J. — II, 823, 831,

872, 873, 937, 1013, 1036, 1049.

de la Mennais, ks. — II, 643.

Menet Jan, S. J. - II, 643, 644, 648,

655, 702, 837.

Mensdorff, hr. namiestnik — II, 920.

Mentzel Micha, ks. proboszcz — II,

944 949.

Merkei Wilhelm, S. J. — II, 807, 810,

811, 829, 863, 900, 901, 955, 963,

964, 965, 991, 997, 1062, 1063,

1187.

Mertz Teofil, S. J. - II, 1069.

Meschler Maurycy, S. J. — II, 868.

Meschutar, ks. hofrat — II, 584, 591,

716, 752.

Messyna, miasto — I, 274, 275.

Meszcze rakowie, plemi nad Wog

—

I 393.

Meszna, wie — II, 580, 677.

Metternich Klemens, ksi — I, 461,

4(;3. — II, 532, .544, 550, .557, 635,

642, 645, 652, 735, 740, 742.

\ etz, miasto -II, 756, 1158, 1165, 1183.

Meyer Jan, S. J. — I, 395, 396, 398,

399, 715, 737, 738.
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Meylemans brat, S. J. — T. 402.

Myk, dr. medycyny — II, 1028.

MiczYiiscy, hrabiowie

—

II, 573, 754,

903; 1178.

Miczvska Alfonsyna, hrabianka —
II, 573.

MiczYiiska Aniela, hrabina

—

II, 572,

573.

Miczyski Atanazy, hr. — II, 573.

Miczyski Ignacy, hr. — II, 573.

Miczyski Mateusz, hr. — II, 572,

573, 688.

Miczyski Mieczysaw, hr.— II, 573.

Michalski, emisaryusz — II, 639, 640,
641.

Michalski, oficyalista — II, 894.

Michalski Józef, ks. proboszcz — II,

871.

Micha, ksi multaski — II, 1201.

Michaowski, hr. — II, 1030.

Michaowski Adam, brat, S. J. — II,

753, 756.

Michaowski Feliks, ks. — II, 1042.

Michaowski Piotr, brat, S. J.— II, 1129.

Michejda, pastor — II, 1060.

Michelson Iwan, jenera- gubernator

—

I, 189, 202, 203, 231, 359.

Michigan, miasto w Ameryce — II, 838.

Michna Augustyn, mechanik— II, 881.

Mickiewicz Adam, poeta — I, 60. —
II, 1017, 1019, 1170, 1202.

Mickiewicza uhca w Tarnopolu —
II, 652.

Mickiewicze, rodzina — I, 510.

Midnapore, misya w Indyach - II,

837, 1164.

Mieczyszczów, wie — II, 756.

Midzychód, wie — II, 956.

Midzyrzecz, miasto — I, 51.

Miechowici, zakon — II, 580.

Miejsce, wie — II, 1163.

Mielec, miasto — II, 568, 569.

Mielecliowicz Ignacy, ks. — II, 576.

Mielnica, miasto — II, 937.

Mieloch Ignacy, S. J.— II, 888, 1019,

1123, 1124.

Mieloch Stanisaw, S. J. — II, 1004,

1005, 1006, 1007.

Mielyska, hrabina — II, 1170.

Mielyski, kasztelan poznaski — I,

34 35 41.

Mier' Feliks, hr. — II. 585.

Mier Henryk, lu-. — II, 730.

Mier Karol, lir. — II, 730.

Mierowa Agnieszka, hrabina — II, 719.

Mierzyska Gabryela, obywatelka —
II, 1137.

JEZUICI W POLSCE. V.

Mierzyski Alfred, obywatel — II,

1137.

Miecisko, miasteczko — II, 946.

Mihaileni, stacya misyjna w Rumu-
nii — II, 1074, 1079, 1081.

Mihanowicz Jan, S. J. — II, 1204.

Mikesz Józef, ks. proboszcz— II, 607.

Mikoaj I, car — I, 363, 464. — II,

609, 638, 639.

Mikoaj II, car — II, 1209.

Mikoaja w. koció we Lwowie —
II, 726, 727, 728, 734, 745, 746,

747, 756.

Mikoajewsk, miasto — I, 333.

Mikuliczyn, wie - II, 1203.

Mikulice, miasteczko — II, 925.

Mikuszowice, wie — II, 580, 609,

616.

Mikuwicz, pisarz gorzelniany

—

II, 603.

Milatyn, miasteczko — II, 572, 574,

576, 591, 594, 728, 742.

Milatycze, dobra — I, 250, 262.

Milbacher Kazimierz, starosta lwow-
ski — II, 639.

Milno, wie — II, 588.

Miloyany, wie na Morawach — II,

1110.

Milwauke, miasto w Ameryce — II,

838.

Mioci Boej Córki, zakon

—

II, 1102,

1110.

Miosierdzia Matki, zakon — II, 823,

1126.

Miosierne Panny, zakon — II, 691,

766, 790. 809, 810, 836, 968, 972,
1060.

Miosierni Bracia, zakon — II, 810,

989.

Minasiewicz Marya, obywatelka — II,

911.

Minoryci (Franciszkanie), zakon — II,

1102, 1103, 1107.

Misk, miasto — I, 234, 290, 293,

353, 361, 368, 372, 509.

Missouri, stan w Ameryce— II, 837.

Misye w Afryce — II, 838, 840, 930.

Misye w Ameryce — I, 276. — II,

755, 837, 990, 995, 996, 1170.

Misye w Bonii — II, 835, 990, 1107.

Misye na Bukowinie — II, 793, 829,

830, 1046, 1110.

Misye w Cliinarh — I, 433.

Misye w Gahcyi — II, 576, 817.

Misye na Kaukazie — I, 422, 433,

514. — II, 837.

Misye w Ksistwie poznaskiem —
II, 770, 786, 806.

88
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Misye podkarpackie — II, 612.

Misye w Prusach królewskich — II,

587. 745, 770, 793, 806, 811, 1064,

1109.

Misye sybirskie — I, 429.

Misye na Szlsku — 745, 755, 758,

760, 769, 793, 806, 807, 810, 871,

983, 990, 1013, 1020, 1046, 1068,

1103, 1107, 1109, 1110.

Misye zamorskie — II, 836.

Misyonarze (azarzyci), zakon — I,

133, 366, 467. — II, 784, 821, 822,

905, 996, 1012, 1050.

Miszkiewicz Ignacy, S. J. — II, 911,

929, 932, 934, 936, 937, 1019,

1095.

Miszówka, rzeka -- I, 367.

Mitawa, miasto — I, 223, 224, 387.

Mitiss, sekretarz gubernialny — II, 578.

Mittrowski, hr. kanclerz — II, 561,

565, 577, 582, 583.

Mitulski, praat — II, 1038, 1041.

Modzianowski Tomasz, S. J. — II,

1133, 1161, 1192.

Modziejowski Jdrzej, biskup pozna-
ski — I, 2, 7, 9, 12, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 38, 39,

40, 41, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 107,

109.

Mniszech, hr. — II, 1030.

Mniszek Zygmunt, ucze — II, 1036.

Moabit, wizienie w Berlinie — II,

1170.

Mochnacka Wanda, obywatelka — II,

1115.

Modena, miasto — I, 305, 540. — II,

560, 565, 568, 659, 697, 737, 940,

1177.

Mogielnica, miasto — II, 922.

Mogilany, wie — II, 687.

Mogia, wie — II, 621, 824, 998.

Moguncya, miasto — II, 1181.

Mohl, hr. rzdca dóbr — I, 358.

Mohl, baron — II, 667.

Mohl Aleksander, S. J. — II, 838,

1176, 1209.

Mohlowa z Komarów Fehcya, hrabi-

na — II, 1176.

Mohurbhuns, misya w Indyach — II,

1164.

Mohylew, miasto nad Dnieprem — 1,

125, 132, 136, 145, 152, 155, 163,

164, 176, 178, 179, 184, 188, 207,

214, 218, 228, 295, 313, 624, 333,

334, 353, 363, 364, 365, 366, 367,

368, 370, 401, 422, 423, 507, 511,

515, 940, 1182, 1183, 1194.

Mokrotyn, wie — II, 721.

Molinari Mateusz, S. J.— I, 284, 360,

402, 403, 404, 405. — II, 553, 556,

677, 752.

Molitor, komisarz — II, 613.

de la Molle Yalini, budowniczy — I,

376.

Molner Franciszek, kupiec — I, 377.

Molodia, wie— II, 1041, 1043, 1049.

Mologni Jakób, S. J. — II, 1078.

Molyneux, S. J. — I, 285.

Modawia, kraj — I, 269. — II, 569,

1046, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,

1078, 1079, 1083, 1192.

Monachium, miasto — II, 1065, 1198.

Monasterzyska, miasto — II, 817.

van Monfort Teodor, S. J. — I, 402,

405.

Monschein Józef, S. J. — I, 123.

de Montaigne Franciszek, konwerty-
ta — I, 332.

de Montalto Albert, S. J. — I, 310.

Montanici, sekta — I, 420.

de Montes, S. J. — I, 79.

Montmorillon, miasto — I, 301.

Montpelher, miasto — II, 1205.

Moraczewski, historyk — II, 954.

Morawa, kraj — I, 106. — II, 526,

600, 610, 614, 696, 737, 742, 754,

1107, 1109, 1110, 1178.

Morawiec Józef, brat, S. J. — II, 884,

1015, 1095.

Morawska z Grocholskich Marya —
II, 1165.

Morawska z ubieskich Józefowa,

referendarzowa — II, 785.

Morawscy, rodzina — II, 943.

Morawski Franciszek, jenera i poe-

ta — II, 779.

Morawski Jan, S. J. - II, 1160.

Morawski Józef, referendarz — II,

791.

Morawski Ludwik, S. J. — II, 1098.

Morawski Maryan, S. J. — II, 823,

826, 919, 921, 923, 954, 955, 975,

977, 981, 982, 985,986,1002,1003,
1020, 1031, 1115, 1165, 1172, 1178,

1181, 1207, 1209, 1210, 1211.

Morawski Seweryn, arcybiskup lwow-
ski - II, 745, 746, 822, 862, 866,

870, 904, 912, 916, 919, 928, 934,

1030, 1040, 1044, 1046, 1047, 1049,

1097, 1189.

Morawski Wojciech, obywatel potem
ksidz - II, 754, 755, 771, 1165.

Mordax Antoni, S. J. — II, 853.

Mordwy, lud — I, 393.
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Moreau Jan Wiktor, jenera — 1. 455.

Morelowski Józef, S. J.— I, 218, 380,

438, 445, 451. — II, 665. 676, 683.

685, 692, 694, 1182, 1204, 1206.

Morgenbesser Franciszek Ksawery,
S. J — II, 754, 755, 921, 938.

Morgenstern, ogrodnik — II, 999,

1000.

Morgenstern Emma — II, 1000.

Morisseau, ks. ex-Jezuita francuzki

—

II, 1087.

Moritz Alojzy, S. J. — I, 332, 395.

396.

Moro Piotr, ks. — II, 1066.

Morskie Oko — II, 1119.

Mortska Magdalena, zakonnica — II,

790.

Mortinari, S. J. — I, 252.

Morze batyckie — II, 1195.

Mociska, miasteczko — II, 568, 665.

669.

Mosing Godfryd, lekarz— II, 630, 717.

Moskwa — I, 25, 97, 135, 179, 183.

189, 190, 203, 222, 224, 225, 228,

246, 290, 335, 345, 353, 361, 375,

429, 435, 439, 440, 460, 462, 463,

465, 487, 489. -II, 628, 676, 1023,

1038, 1218.

de Mossoczy Gustaw, ucze poetyki—
II, 651.

Mostek, miasto na Kaukazie — I, 288.

313, 408, 409, 410, 413, 414, 415,

416, 418, 419, 420, 421, 422, 423,

424, 425, 426, 427, 428.

Moszniki, folwark kolegium poockie-
go - I, 341.

Moszoro, kanonik ormiaski— I, 423,

424, 425.

Moarów, dobra — I, 21.

Moarowiccy, rodzina — I, 22.

Mozyr, miasteczko — I, 509.

Mrowiski Waleryan, S. J. — II, 823,

833, 867, 908, 960, 1021, 1046,

1047, 1050, 1170, 1209.

Mrowia, wie — II, 818.

Mrzygód, miasteczko — II, 569, 664,

848.

Mcslaw, miasto — I, 125, 155,

188, 313, 324, 371, 373, 408, 941,

1151.

Muczkowski, vice-burmistrz krakow-
ski — II, 982.

Miihl Antoni, S. J. — U, 967, 968,

1059, 1060, 1064, 1103.

Miiller Wilhelm, brat, S. J. — II, 651.

Miiller, polski emigrant w Rumami

—

II, 1080.

Miinnich, hofrat — II, 695.

Miintz. autor — II, 1199.

Miinzgraben, przedmiecie Gracu —
II, 737.

Murat, jenera, król neapolitaski —
I, 288, 305, 342.

Murawiew — II, 1206.

Murawiew Nikita Aleksander, oficer

gwardyi — I, 462.

Murr Krzysztof, publicysta — I, 174,

188. - II, 1181.

Murdziski, urzdnik cyrkularny —
II, 705.

Municki Nikodem, S. J. historyograf

Jezuitów biaoruskich— I, 160, 206,

217, 328, 331, 352, 360.— II, 1150,

1183, 1202.

Mussey Franciszek Ksawery, hrabia,

major austryacki — II, 725.

Mussin-Puszkin-Bruce Wasyl, hr. —
I, 459.

Mycielska z Mielyskich Elbieta —
II, 948.

Mycielski Jerzy, hr. — II, 1007.

Mycielski Micha, S. J. — II, 805,

806. 814, 818, 821, 823, 824, 829,

830, 831, 856, 857, 860, 863, 868,

876, 879, 894, 899, 909, 924, 928,

929, 930, 932, 937, 948, 950, 951,

952, 953, 955, 960, 961, 962, 967,

978, 979, 980, 981, 986, 994, 997,

998, 1001, 1022, 1030, 1045, 1056,

1072, 1078, 1159, 1209.

Mycielski Stanisaw, obyAvatel — II,

950.

Mycielscy — II 943.

Mylich Godfryd,' pastor— I, 385, 387.

Mykietiuk, ks. katecheta — II, 1041,

Mylenice, miasteczko — II, 569.

Mysowice, miasto — II, 755, 760,

764, 766, 769, 778, 1205.

Myszyn, wie — II, 1097.

N.

Nadworna, miasto — U, 569, 571,
658.

Nadyby, wie — II, 1035.

Nagoszyn, wie — II, 580, 581, 584,

609, 611, 705.

Nakcyanowicz Jakób, ex-Jezuita, pro-

fesor matematyki — I, 65.

Nakwaska z Potockich Karolina, au-

torka — I, 413
Nalentz, ks. wikaryusz — II, 960.

Namur, miasto — II, 1150.
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Nancy, miasto — I, 376. — II, 1185.

Nanking, miasto w Chinach— I, 209,

216.

Napiórkowski Józef, ks. proboszcz —
II, 605.

Napoleon I, cesarz— I, 89, 240, 271,

282, 283, 284, 288, 289, 290, 304,

305, 306, 324, 339, 342, 343, 344,

346, 353, 357, 360, 361, 367, 368,

403, 409, 413, 461, 471, 472. - II,

629, 1221.

Narboni, pukownik — II, 643.

Narol, miasteczko — II, 570, 817,

941.

Naruszewicz Adam, ex-Jezuita, bi-

skup smoleski — I, 65, 70.

Narwojsz Franciszek, ex-Jezuita, pro-

fesor matematyki — I, 65,

Naryszkin, gubernator — I, 177, 178,

365, 462.

Naryszkin, marszaek nadworny —
I, 233, 236, 238, 244, 366, 458.

Naryszkmowa z Czetwertyskich —
I, 473.

Nastasów, wie — I, 91.

Naszyski, rzekomy ex-Jezuita— I, 26.

Natalia, córka landgrafa hesko-darm-
sztadzkiego — I, 223.

Natoha, kraj — I, 269.

Naumowicz, paroch ruski — II, 826,

1196.

Naumowicz Wodzimierz, suchacz fi-

lozofii — II, 826.

Naur, miasto — I, 415, 420.

Nawojowa, wie — II, 754, 880.

Nawsie, wie — II, 1060.

Nazaretanki, zakon — II, 824, 1000.

Neale Franciszek, S. J. — 1, 285, 287.

Neale Karol, S. J. — I, 285.

Neapol, miasto — I, 232, 260, 267,

271, 272, 273, 274, 275, 276, 278,

283, 284, 342, 403, 404, 463. - II,

1146, 1193.

Nebraska, stan w Ameryce — II, 839,

1008.

Nejer Franciszek Ksawery, brat, S.

J. — I, 395, 396.

Nelton Jan, murzyn — I, 454.

Nemeczek Jan, brat, S. J. — II, 756,

766, 1037.

Neplujew, sekretarz — I, 238.

Nepos, historyk rzymski — I, 61.

Nerczysk, miasto—I. 430, 432, 437.

Nereusza w. Filipa kongregacya —
I, 106.

Neubauer, kanonik chemiski — II,

1007.

Neugebauer, ks. praat — II, 1069.

Neumann Ferdynand, ks. proboszcz

—

II, 766, 963.

Neusse, fabrykant — II, 1064.

Newa, rzeka — I, 375.

Newel, miasteczko — I, 346, 478.
Newska ulica w Petersburgu — I,

375.

Ney, marszaek — I, 342, 353, 361,

367.

Nicea (Nizza), miasto — I, 305.

Nicolai, baron — I, 336.

Nicolas August, pisarz — II, 1171.

Nicolle Karol, ks. — I, 402.

Nieborów, wie — I, 173.

Niebylec, miasteczko — II, 672, 817,

818, 845.

Niechanowo, wie — II, 775.

Niedermann, kapelan wojskowy — II,

1042.

Niedzielski Antoni, S. J. — II, 766,

817.

Niegowi, wie — II, 583, 687.

Niemcewicz Julian Ursyn — I, 441.—
II, 953.

Niemcy, kraj — I, 91, 104, 106, 144,

176, 205, 209, 212, 267, 283, 394,

395, 411, 446, 463, 487, 516,-11, 591,

798, 810, 811, 815, 837, 852, 859,

903, 905, 940, 957, 958, 977, 989,

999, 1005, 1088, 1091, 1149, 1156,

1160, 1164, 1167, 1171, 1188, 1191,

1193, 1196, 1217, 1221.

Niemcy, naród — I, 206, 249, 276,

285, 286, 325, 332, 344, 350, 382,

385, 386, 393, 394, 396, 399, 403,

405, 411, 471, 517. — II, 533, 545,

569, 588, 633, 652, 665, 693, 696,

701, 715, 721, 736, 741, 763, 764,

766, 767, 786, 798, 809, 811, 814,

816, 829, 834, 837, 838, 839, 844,

881, 901, 902, 905, 907, 1004,

1041, 1043, 1048, 1054, 1058, 1059,

1064, 1070, 1079, 1080, 1108, 1112,

1132.

Niemenczyn, miasteczko — I, 360.

Niemojewski Andrzej, autor— II, 936,

1186, 1198.

Niemyski Julian — II, 604.

Nientimp Bernard, S. J. — II, 970.

Niepoomice, miasteczko — II, 608,

689.

Niepruszowska Jolenta, ksieni— II, 944.

Nieremberg Jan Euzebiusz, S, J. —
1176.

Niesioowski Józef, wojewoda nowo-
grodzki — I, 41.
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Niesner, dr. medycyny — II, 1111.

Niestenberger Edward, proboszcz —
II, 830, 1042.

Niewie, miasto — I, 14, 52, 133.

Nietsche, filozof niemiecki

—

II, 1197,

1201.

Niewiadomski, burmistrz — II, 724.

Niezabitowska z Badenich Kazimie-
ra, obywatelka — II, 1135.

Nieuchów, wie — II, 1127.

Nikiel Jan, S. J. — II, 1127.

Nikolka Stefan, S. J. — II, 573, 667,

727, 745, 900, 902, 917, 1187.

Nikorowicz Józef, obywatel

—

II, 1026.

Nimkin, burmistrz — II, 1010.

Nisko, miasto — II, 823.

Nissa, miasto — I, 97, 112, — II,

765, 766, 767, 769, 807, 810, 853,

923, 963, 964, 965, 1159.

Niszkowce, wie — II, 1151.

Nitrybit, sekretarz starostwa — II,

614.

Niankowice, miasteczko — II, 1035.

Nizard Maurycy, S. J. — II, 635, 643,

730, 732, 756.

Niny Udisk, miasteczko — I, 437.

Nonnotte Klaudyusz Adryan, S. J. —
II, 1147.

Norbertanie, zakon — II, 739.

Norbertanki, zakon — II, 688, 690,

824.

Normandez, pose hiszpaski— I, 171,

172, 173, 184.

Norrkoeping, miejscowo w Szwe-
cyi - II, 840.

Northeim, miasto w Ameryce — II,

838.

Norwegia, kraj — II, 1189.

Noth, obywatel — I, 457.

Novarra, miasto woskie — II, 941,

1193.

Novi, miasto — I, 239.

Nowak Kazimierz, S. J. — II, 831,

938, 1035, 1086, 1206.

Nowak Anatol, biskup sufragan kra-

kowski — II, 1119.

Nowakowski, Dominikanin — II, 928,

929.

Nowe miasto, w Galicyi — II, 1035.

Nowe sioo, wie — II. 826.

Nowicki Waleryan, Franciszkanin —
I, 397.

Nowodworski Micha, biskup — II,

1186.

Nowosielce, wie - II, 869, 870.

Nowoszycki Zacharyasz, sufrag. lwow-
ski — II, 1132.

Nowotarszczyzna — II, 1116.

Nowy wiat, przedmiecie we Lwo-
wie — II, 1137.

Nowy Targ, miasto — II. 613.

Nuckowski Jan, S. J. — II, 1026,

1180, 1201.

O.

Ob, rzeka — I, 438.

Obarzace, wie — II, 588.

Oberammergau, wie bawarska — II,

1185.

Oberlin Jdrzej, brat, S, J. — I, 402.

Oberróblingen, wie w Saksonii pru-

skiej — II, 837.

Obertyn, miasto — II, 1099.

Obniiski Konstanty, S. J. — II, 828,

829, 931, 1010, 1209.

Oboleski, ksi — I, 462.

Obra, wie — II, 777, 778, 780, 781,

782, 783, 784, 785, 786, 789, 790,

943, 944.

Obrpalski Franciszek, S. J.— II. 817,

844, 901, 993.

Obuchowicz Jan, ucze — I, 324
Obuszkiewicz — II, 697.

Oczakow, miasto — I, 352.

Odelgiewicz Zygmunt Kajetan, ks.

—

II, 901.

Odescalchi z Branickich, ksina —
II, 712.

Odessa, miasto — I, 258, 269, 284,

288, 313, 337, 341, 401, 402, 403,

404, 405. - II, 939.

Odissos, dawna grecka osada — I,

400.

Odmuchow w Luycach górnych —
II. 310.

Odojewski, ksi — I, 462.

Odporyszów, wie — II, 611.

Odrzyko, wie — I, 94. — II. 817,

819, 844. 872.

Odyniec, kapitan — I, 399.

Odyniec Cypryan, biskup — I, 232,

234, 243, 250, 262, 277, 3:J5, 336,

341, 345, 364.

Odyniec Tadeusz, kanonik — I, 492.

Oeillard Jan, S. J. — i, 382, 445. ~
II, 634, 654, (555, 650.

Oestreich Jan, radca handlowv — I,

124.

Offenheim, starosta sanocki— 11,673,

Ogiski Micha, ksi — 1, 290.

Okcki Antoni Onufry, biskup chem-
ski — I, 43, 48, 75.
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Oksfort, miasto — I, 318.

Okuszko Szymon, S. J. — I, 352, 435.

Oawa, miasto — II, 767.

Olbrachcice, wie na Szlsku — II,

1110, 1113.

Olechnowicz Szczepan, S. J. — I, 352.

Oleksiski Tomasz, ks. proboszcz —
II, 894.

OUender Ludwik, ks. — II, 1126,

1127.

Olesko, zamek — II, 753, 862.

Olenicki Zbigniew, obywatel — II,

907.

Olesno, wie — II, 609, 610, 611.

Oleszyce, miasteczko — II, 818.

Olizar, kasztelan Czarnecki — I, 447.

Olpiski Józef, kleryk, S. J. — II.

705.

Olry Jerzy, kupiec — I, 377.

Oomuniec, miasto — II, 1108, 1110,

1178.

Otarzewski, obywatel — I, 440.

Oyka, miasteczko — I, 133, 346,

427.

Onufry a SS. Sacramento, Pijar —
I, 106.

Opaliski Jdrzej, biskup poznaski—
II, 943.

Opatrznoci Siostry — II, 587, 823,

896, 905.

Opawa, miasto — I, 463. — II, 753,

1060, 1067, 1068, 1099, 1102, 1104,

1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1160,

1173.

Opoczka, miasto — I, 341.

Opole, miasto — I, 97. — II, 767.

Opolski Aleksander, ks. katecheta —
II, 1041.

Oporów, wie — II, 754, 755, 771,

785, 792, 953.

Oraczewski Feliks, pose krakowski—
I, 11, 13.

Oratoryanie (Fihpini) , kongregacya
ksiy — I, 106.

Orawa, komitat wgierski — II, 1117.

Orenburg, miasto — I, 406.

Orestes, tragedya — II, 1204.

Orów, hrabia — I, 223, 462, 485.

Orowski Idzi, S. J. - II, 575, 585,

635.

Orowski Kalikst, obywatel — II, 640,

817, 845, 1185.

Orowski Tomasz, S. .J. — I, 112.—
U, 570.

Ormianie, naród — I, 406, 421, 423,
424. — II, 572, 601, 905, 1095,
1152.

Orsza, miasto — I, 125, 151, 179.

200, 201, 218, 221, 223, 225, 226,

227, 228, 286, 313, 324, 326, 334,

337, 351, 352, 353, 360, 361, 367,
370. — II, 1193, 1194, 1204.

Ortyski Bazyli, ks. — II, 644, 653.

Ortyski Tomasz, ks. proboszcz —
II, 604.

Orvieto, miasto — I, 283.

Orzechowiec, wie — II, 827.

Orzechowski Stanisaw, ks. historyk

—

II, 1197.

Osieczna, miasto — II, 789.

Osiedle, rola w Zakopanem — II,

1115.

Oskierkowie: Bolesaw, Emil, Kajetan
i Wacaw — II, 654.

Osmoowski Dominik, S. J. — II,

837.

Osmoowski Szczepan, S. J.— I, 401.—
II, 709.

Osseci, plemi gruziskie — I, 416.

Ossoliskich bibUoteka — II, 638.

Ostaszewski Teofil, obywatel — II,

672, 864.

Osterman, jenera — I, 203, 342.

Ostini, kardyna — II, 591, 592, 593.

Ostrawski Jdrzej, infuat — II, 586,

589, 725.

Ostrol)rama, sanktuaryum wileskie

—

II, 1168, 1190.

Ostróg, miasto — I, 60, 442, 509. —
II, 1145.

Ostrogscy, ksita — I, 440, 627.

Ostrogska Katarzyna, ksiniczka —
II, 627.

Ostrogski Konstanty, ksi — II, 627.

Ostroka, miasteczko — II, 1201.

Ostrów, pod Tarnopolem — II, 651,

1201.

Ostrów, miasto w Wielkopolsce — II,

781, 787, 978.

Ostrów, w Królestwie polskiem —
II, 1201.

Ostrowno, miasteczko — I, 342, —
II, 1148.

Ostrowska, hrabina — II, 862.

Ostrowski, inynier — II, 863, 864.

Ostrowski Antoni, biskup kujawski,

potem prymas — I, 6, 7, 9, 12, 17,

19, 21, 22, 26, 38, 40,41, 107, 114,

116.

Ostrowski Franciszek, brat, S. J. —
II, 838.

Ostrowski Kazimierz, S. J. — I, 239,

339, 353, 411.

Ostrzychom, miasto — II, 542.
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Oszmiana, miasto — II, 1219.

Ottoboni, kardyna — I, 105.

Otwinowski Longin, S. J. — II, 990,
1106.

Oudinot, marszaek armii — I, 342,

343, 345, 367.

Overberg, autor historyi biblijnej —
II, 552.

Owrucz, miasto — I, 60, 509.

Oxywie (Oksywie), wie nad Baty-
kiem — II, 1069.

Oarowska z Strzemboszów Zuzan-
na, hrabina — II, 587, 940.

Oarowski, jenera — I, 368.

P.

Pacca Bartomiej, kardyna — I, 305,

307, 309.

Paccanari Mikoaj, zaoyciel ksiy
w. wiary — I, 240.

Paccanaryci, ksia — I, 275, 337.

Pacewicz, rzdca dóbr — I, 352.

Pachumow, strapczy — I, 426.

Pacian, folwark kolegium orszaskie-
go - I, 351.

Packowo, wie — I, 373.

Paderborn, miasto — II, 658, 1182,

1183.

Pahlen Piotr, hr. — I, 236, 237, 257.

Pakanaryci, ksia — I, 275, 337.

Pakosz, jenera polski — I, 368.

Pal Piotr, ks. — II, 1082, 1085, 1089.

Palek Józef, aptekarz — II, 673.

Palermo, miasto -I, 275, 278, 283.—
II, 1146.

Palestrina, miasto — I, 283.

Pallavicini Opigius, nuncyusz, kardy-

na — I, 91, 122, 160, 167, 170,

172, 180, 194, 310.

Paltinossa, wie bukowiska — II,

1049.

Pancewicz Tadeusz, S. J. — I, 358.

Panfiowicz Józef, brat, S. J. — 1,

352.

Paniska, kolonia nad Wog — I.

396, 398.

Panizz(mi Alojzy, S. J.— I, 200, 243,

284, 306, 310, 490. — II, 529.

Panka, wie bukowiska — II. 1049.

Paska ulica w Tarnopolu — II,

634.

Pantaleona w., szpital w Rzymie —
I, 283.

i'anu, wioska pod Jassauii

—

II, 1089.

Paolufci, markiz, jenera-gubernator

—

I, 383, 390, 391, 512, 513, 514.

Paolucci, markiza, ona jenera-gu-

bernatora — I, 454.

Papierówka, przysióek — II, 603.

Para, misya w Brazylii — II, 1181.

Paraguay, kraj — I, 213. — II, 837.

Partneguin, jenera-komendant — I,

415.

Parma, ksi — I, 232, 235, 239,

260, 271.

Pary — I, 100, 101, 257, 283, 306,

307, 332, 457, 470. — II, 638, 652,

757, 779, 897, 1074, 1086, 1166,

1170, 1184, 1185, 1203.

Pascal Baej, pisarz francuzki — I,

309.

Paschkis, dyrektor banku — II, 1042.

Pasek Piotr, jenera-gubernator — I,

177, 179, 190, 205, 208, 214, 215,

218, 230, 333, 334, 359, 365.

Patmos, wyspa — II, 1190.

Patrici Franciszek Ksawery, S. J. —
I, 310.

Paulini, zakon — II, 662, 675, 820,

969 979.

Pawelski Jan, S. J. — II, 1197, 1121.

Pawe III, papie — I, 256, 273. —
II, 1117.

Pawe IV, papie — I, 255.

Pawe I, car— I, 218, 219, 221, 222,

223, 224, 225, 227, 229, 231, 233,

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,

251, 252, 255, 256, 257, 2dS, 259,

262, 267, 291, 297, 306, 313, 334,

335, 336, 364, 378, 384, 406, 409,

441, 459. 465, 484, 485.— II, 1195.

Pawe cesarzcwicz, wielki ksi — I,

188, 189, 330, 354, 365, 384, 441,

485.

Pawlicki Stefan, ks. dr. — II, 983.

Pawlikowska, obywatelka — II, 1124.

Pawliski, artysta rzebiarz— II, 910.

Pawowski Jan, S. J. — I, 371.

Pawowski Zygmunt, ks. proboszcz

—

II, 1093, 1Ó95, 1097, 1099.

Padzierski Józef, brat, S. J. — II,

1117.

Pazurdzierski Simplicyusz, pseudo-

nim I, 327.

Pczowo, wie — II, 790.

Pecsy Arnold, S. J. — II, 831, 1049.

Pkalski Piotr, ks. Boogrobiec — II,

995 996.

Pekin,' miasto — I, 206, 216, 217,

337.
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Pelczar Józef, biskup — II, 821, 858,

873, 874, 934, 983, 1024, 1037,

1139, 1140.

Pellico Sylwiusz, pisarz woski — II,

643, 1083.

Pelz Magnus, obywatel — II, 1113.

Peesz, biskup ruski przemyski — II,

984, 1013, 1031, 1185.

Penka Ignacy, ks. dr. — 11,596,717.
Penkler, baron — I, 212. — II, 532,

540, 557.

Penza, miasto — I, 399.

Peplin, miasto — II, 770, 788, 814,

820, 1068, 1160, 1161, 1172.

Pera, dzielnica Konstantynopola —
II, 836.

Pereyra, S. J. — I, 216.

Pergen, hr. namiestnik — I, 92, 93.

Perkowski Józef Ignacy, S. J. — I,

372, 382. - II, 553, 568, 575, 579,

581, 614, 685, 702, 717, 718, 720,

721, 722, 724, 727, 735, 753, 780,

814, 817, 993, 1148, 1182.

Perkowski Wincenty, S. J. — I, 405,

467, 473. — II, 576, 939.

Perl, yd - II, 633.

Perm, miasto — I, 250.

Persowie, naród — I, 406, 408, 409.

Persva, kraj — I, 269, 409, 410. —
11,^1185.

Perypatetycy, szkoa filozofów — II,

1196.

Pesch Tilman, S. J. — II, 1176.

Pestel, jenera-gubernator — I, 430,

433, 434, 435, 462.

Peszt, miasto — II, 796, 886, 990,

1006.

Petelenz, lekarz — II, 1084.

Peter Maurycy, S. J. — II, 986, 1008.

Peterek Andrzej, S. J. - II, 593, 727,

759, 761, 766, 768, 804, 818, 843,

844, 876, 878, 881, 891, 966, 967,

970, 971, 993, 1152, 1205, 1207.

Petersburg, miasto — I, 128, 132,

134, 135, 136, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 147, 149, 151,

153, 154, 162, 170, 171, 172, 177,

179, 180, 183, 186, 187, 189, 190,

192, 197. 198, 199, 200, 201, 203,

204, 206, 207, 209, 211, 215, 217,

218, 222, 222, 227, 228, 233, 239,

241, 243, 245, 247, 248, 250, 252,

254. 255. 257, 259, 262, 264, 267,

268, 270, 276, 277, 278, 286, 290,

294, 296, 298, 307, 313, 315, 334,

335, 336, 337. 338, 339, 342, 346,

348, 352, 360, 364, 366, 371, 375,

377, 380, 385, 386, 390, 395, 402,
421, 424, 434, 436, 439, 441, 453,
456, 457, 459, 460, 463, 465, 466,
467, 470, 472, 473, 474, 476, 477,
478, 479, 480, 483, 484, 487, 490,
491, 500, 512. — II, 833, 939, 940,

984, 1146, 1148, 1149, 1151, 1172,

1182, 1183, 1194, 1195, 1204.

Petitdidier Jan Józef, S. J. — II,

1176.

Petlikowce, wie — II, 587.

Petrucci, S. J. — I, 492.

Petryków, wie — II, 925.

Pettko Daniel, S. J. — II, 702.

Peuckert Ignacy, S. J. — II, 837.

Peyrot Alojzy, S. J. — 276, 337.

Pfeiffer Kolumban, S. J. — I, 206,
332.

Phul, jenera rosyjski — I, 307.

Pianciani Jan, S. J. — I, 310.

Piaseczno (Pehsken), wie — II, 790.

Piasek, przedmiecie w Krakowie —
II, 984, 1152.

Piaskiewicz Józef, ks. proboszcz —
II, 1018.

Pitkiewicz Aleksander, S. J. — II,

1026, 1029.

Pitkiewicz Wodzimierz, S. J. — II,

911, 1127, 1135, 1197, 1206.

Pitkowscy, obywatele — II, 939.

Picada, kolonia w Ameryce poudnio-
wej — II, 755.

Pieczychwosty, wie — II, 586.

Piekary niemieckie wie — II, 704,

754, 755, 7.58, 760, 762, 763, 766,

769, 778, 1144, 1147, 1152, 1154,

1156, 1187, 1203, 1205.

Piemont, kraj — I, 104, 463.-11,560.
Piemontczycy — II, 890.

Pieniaki, wie — II, 570, 571, .572,

573, 574, 588, 590, 591, 658, 689,

742, 754, 1178.

Pieniny, góry — II, 1114, 1185.

Pierling Jakób, S. J. — I, 360. — II,

564, 567, 585, 600, 629, 632, 635,

936, 637, 642, 645, 646, 6.57, 671,

679, 689, ()90, 712, 716, 726, 732,

737, 738, 739, 740, 742, 798,1149,
1185.

Pierling Jdrzej, kupiec, potem Jezui-

ta — I, 258, 277, 377, 402, 405,

457. — II, 570, 665.

Pierling Józef, S. J. — I, 457.

Pietroboni Ignacy, S. J. — I, 296,

.382, 454. - II, 1082, 1084, 1146.

I^ietrzycki Ignacy, brat, S. J. — II,

705, 756, 945.
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Pignatelll Józef, S. J. — I, 271, 272,

283, 284.

Pijarzy, zakon — I, 31, 40, 59, GO,

74, 88, 105, 106, 107, 291, 330,

362. — II, 524, 534, 546, 556, 728,

737, 802. 984, 1220.

Pikuowice, wie — II, 587.

de Piat Alojzy, ucze — II, 651.

Pilch Teofil, S. J. — II, 1099.

Pilchowice, wie — II, 755, 760.

Pilchowski Dawid, ex-Jezuita, profe-

sor, biskup — I, 209,234, 253. —
II, 1156.

Pillerstorf, baron, kanclerz — II, 579,

647, 733, 735, 749, 751.

Pilsz Sebastyan, Benedyktyn, prepo-

zyt tuchowski — II, 678.

Pilzno, miasto — II, 569.

Pia, miasto — II, 790.

Piniski Leon, hr. namiestnik — II,

886, 944.

Pino de Friedenthal, prezydent — II,

1041, 1042.

Pisk, miasto — I, 334, 339, 371.

Pintus, S. J. — I, 100, 111.

Piotr I, car — I, 216, 257, 375, 383,

406, 409, 430, 439, 485.

Piotr III, car — I, 223, 485.

Piotrowicz Stanisaw, S. J. — II, 678,

1182, 1194.

Piotrowski Izydor, student — II. 640.

Piotrowski Franciszek, S. J — I, 92.

Piotrowski Tomasz, brat, S. J. — II,

705, 756, 993.

Piotrków, miasto — I, 59.

Piotrówna, córka cara — I, 485.

Piramowicz Grzegorz, S. J. — I, 61.

65, 70.

Pirohów, wie na Biaejrusi — II, 1150.

Piskozub, rewizor policyi — II, 613.

Pismo w. — I, 467, 468, 471. — II,

553, 556, 616, 1173, 1174.

Pisty, miasteczko — II, 570, 571.

Piszczek Karol, S. J. — II, 1082.

Pisztek Franciszek, arcybiskup — II,

556, 572, 574, 578, 579, 580, 582,

583, 584, 586, 587, 589, 594, 616,

647, 649, 658, 679, 693, 715, 716,

718, 720, 721, 724, 725, 726, 728,

821, 1134, 1135.

Pius V, papie — II, 1131.

Pius VI, papie — I, 79, 84, 110,

114, 120, 122, 152, 155, 157, 164,

168, 182, 184, 185, 187, 198, 200,

202, 221, 224, 232, 233, 234, 235,

238, 239, 240, 254, 257. 271, 291,

337, 350, 364, 488.

JEZUICI W roUOE. V.

Pius VII, papie — I, 224, 240, 243,

244, 246, 251, 254, 255, 260, 268,

269, 270, 271, 272, 273, 283, 303,

304, 305, 306, 307, 3<i9, 310, 313,

321, 346, 362, 457, 463, 464, 488,

489. — II, 539, 569, 631, 1146,

1183.

Pius VIII, papie - II, 686.

Pius IX, papie — II, 526, 726, 759,

821, 831, 848, 849, 895, 902, 903,

951, 979, 1156, 1159.

Pius X, papie — II, 1173, 1174.

Piwernetz Jan, S. J. — II, 1067.

Placencya, miasto — I, 271, 350. —
II, 1145, 1177.

Plaski Jan, brat, S. J.— II, 755, 778,

944, 953, 991.

Plater Cezary, obywatel — II, 771,

772, 775, 780, 947, 950, 1155.

Plater Kazimierz, starosta dynebur-
ski — I, 356,

Plater Ludwik, wizytator wileski —
I, 315, 351.

Plater Stanisaw, hr. — II, 777, 778.

Plater Wacaw, starosta dyneburski—
I, 358.

Plater Zyberk Micha ~ I, 315.

Platerowa z Maachowskich Stefania

—

II, 1155.

Platerzy — II, 943.

Plesch, wie bukowiska — II, 1049.

Plena, wie — II, 606.

Pleszczyski Antoni, S. J. — I", 378.

Pleszew, miasto — II, 770, 771, 772,

775, 787.

Pleszów, wie — H. 998.

Plewna, miasto w Bugaryi

—

II, 1088.

Pliniusz, pisarz rzymski — I, 61.

Pliniusz, prokonsul — II, 816.

Plouin Jan, S. J. — I, 380.

Plos Ludwik, S. J. — I, 337.

Patów, jenera kozacki — I, 353.

Pawicki Józef, brat, S J. — II, 891.

Paek Edwin, vice- prezydent rady
szkolnej — II, 1033.

Poszczaski, redaktor — II, 1196.

Potycz, wie — II, 922.

Pukasz Wojciech, S. J. — II, 829,

863, 871, 886, 934, 1013, 1017,

1020, 1113.

Poberee, kraj — I, 370.

Pobiedr, wie — II, 686,

Pochowski Zygmunt, ucze — II,

1036.

Pociej Micha, starosta rohaczewski—
I, 371, 373.

Pociejowie — I, 352, 372.

84
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Poczajów, klasztor — II, 1209.

Poczdam, miasto — L 283. — II,

961.

Poczobut Ignacy, S. J. — II, 941,

1187.

Poczobut Leon, S. J. — II, 941.

Poczobut Marcin, astronom królew-

ski — I, 63, 64, 65, 129, 209, 253,

294, 357. — II, 753.

Podberece, wie — II, 728.

Podczerwone, wie — II, 613,

Podgórz, miasto — II, 683, 971.

Podhajce, miasto — II, 582, 823,

1099.

Podhale — II, 1117, 1176.

Podhorce, zamek— II, 577, 587, 754,

863, 918.

Podhradz, miasto na Spiu— II, 672.

Podkamie, miasteczko — II, 567,

689, 690, 728, 862.

Podlasie — II, 829, 831, 832, 837,

853, 891, 1059, 1220, 1221.

Podobied Józel, S. J. — II, 702, 704,

705, 721, 874, 890.

Podobiski Stanisaw, S. J.— II, 527,

676.

Podole — I, 231, 245, 258, 259, 292,

325, 334, 442. — II, 607, 627, 658,

903, 938.

Podohniec, miasteczko — II, 634.

Podolski Edward, ks. — II, 913, 981,

982, 1186.

Podoski Franciszek, kasztelan ciecha-

nowski — I, 41.

Podoski Gabryel, prymas— I, 13, 26,

28, 33, 107, 134.

Podusilna, wie — II, 756,

Podwooczyska — II, 827, 923.

Pogórscy, szlachta — II, 903.

Pohl .ldrzej, ks. azarzysta— I, 467.

Pohlner, fabrykant — II, 1064.

Pohorecki Feliks, obywatel— II, 845.

Pohost, wie — I, 352, 353.

Pohulanka, przedmiecie Lwowa —
II, 733.

Poitiers, miasto — II, 638.

Pojana-Mikuli, wie na Bukowinie —
II, 829, 1048.

Pokucie — II, 1009, 1097.

Pol Wincenty, poeta — II, 634.

Polacy, naród — I, 186, 249, 276,

285, 289, 290, .300, 325, 342, 343,

344, .361, 367, 372, 382, 284, 385,

396, .399, 401, 405, 409, 413, 414,

416, 417, 418, 419, 420, 421, 420,
4.33, 4.37. 438, 441. 4.54, 4.57, 4.58.

463, 472, 473. — 11, 57U, 588, 589,

590, 596, 613, 621, 655, 675, 696,
697, 715, 716, 721, 732, 741, 766,

767, 786, 790, 806, 814, 816, 826,

829, 834, 835, 836, 837, 838, 839,

840, 841, 844, 870, 872, 889, 890,

901, 902, 905, 935, 936, 955, 958,

1006, 1036, 1041, 1042, 1043, 1048,

1049, 1057, 1068, 1070, 1072, 1074,

1079, 1080, 1082, 1084, 1106, 1109,

1110, 1112, 1135, 1147, 1154, 1184,

1186, 1188, 1190, 1219.

Polana, wie w powiecie liskim — II,

569, 617, 665.

Polana, folwark kolegium — II, 1020,

1035.

Polankay Józef, S. J.— II, 667, 1173.

Polesie — I, 334.

Polk Alojzy, S. J. — II, 1110.

Polkowski Ignacy, ks.

—

II, 952, 1155,

1204.

Pollath, fabrykant obrazków — II,

1165.

Pollak, lekarz wojskowy — II, 1042.

Polonia czerniowiecka — II, 1043.

Polonia modawska — II, 1074, 1075,

1076.

Polska — I, 1, 4, 12, 16, 30, 62, 66,

68, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

89, 90, 99, 102, 104, 106,111,113,
117, 120, 121, 127, 128, 130, 131,

138, 141, 142, 144, 147, 158, 176,

177, 211, 217, 218, 224, 234, 248,

249, 250, 289, 290, 333, 337, 355,

359, 383, 384, 386, 419, 437, 442,

462, 464, 480, 514. — II, 592, 629,

639, 667, 697, 718, 773, 806, 840,

849, 855, 873, 903, 904, 916, 920,

925, 946, 951, 968, 977, 987, 997,

1049, 1114, 1116, 1131, 1132, 1133,

1151, 1167, 1168, 1170, 1171, 1183,

1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191,

1192, 1199, 1201, 1204, 1208, 1212,

1217, 1218, 1220, 1221.

Poga, miasteczko nad Batykiem—
I, 506, 513.

Poock, miasto — I, 125, 127, 138,

145, 150, 165, 176, 177, 178, 179,

181, 188, 189, 190, 197, 198, 203,

204, 205, 208, 209, 211, 212, 215,

217, 221, 227, 228, 237, 238, 239,

241, 243, 244, 245, 247, 248, 249,

250, 252, 253, 2.57, 263, 264, 277,

279, 286, 288, 290, 298, 301, 313,

314, 315, 318, 319, 320, 323, 324,

325, 330, 332, 333, 334, 335, 337,

338, 339, 341, 342, 343, 344, 345,

346, 347, 348, 350, 351, 357, 358,
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361, 366, 369, 387, 397, 398, 411,
434, 435, 442, 470, 479, 483, 510,
511, 512, 513. — II, 529, 551, 634,
939, 940, 941, 1145, 1146, 1147,

1148, 1149, 1150, 1151, 1160, 1177,
1182, 1183, 1184, 1192, 1193, 1194,
1195, 1202, 1204.

Poonne, miasteczko — I, 440.

Pooski Maurycy, S. J. — I, 360,
362. - II, 581, 654, 644, 656, 658,
923.

Poota, rzeka — I, 343.
Pombal, minister hiszpaski — II,

1181.

Pomerania nowa — II, 1190.
Pomorze, kraj — II, 805, 811, 841,

899, 961, 1059, 1160.

Pompadour, pani — I, 473.

Ponczewo (Pontscliau), wie — II, 790.

Pengracz Szczepan, h\. mczennik,
S. J. — II, 874, 1475.

Poniatowski Ignacy, ks. praat — II,

528, 632.

Poniatowski Józef, ksi — I, 343.

Poniatowski Micha, biskup pocki —
I, 22, 56, 75, 120.

Poniec, wie — II, 950.

Poniecki Franciszek, ks. proboszcz

—

II, 773.

Ponikowica, wie — II, 577.

Ponikwa wielka, wie — II, 577.

Poniski, starosta kopanicki — I, 22,

27, 28, 29, 30, 31.

Poniski Adam, marszaek konf. ko-

ronnej — I, 3, 7, 9, 12, 14, 17,

19, 21, 22, 26, 31, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48.

de Pont, baron — II, 655.

Pontebba, miasto — II, 529.

Popiel Wincenty, arcybiskup war-
szawski — II,' 886, 887, 984, 989,

1219.

Popiel Antoni — II, 982, 1137.

Popiel Marceli, biskup chemski, apo-

stata — II, 831, 1219.

Popiel Pawe — II, 982, 983, 1021,

1030, 1031.

Popiel Tadeusz, artysta malarz — II,

911, 1137.

Popielowa z hrabiów Jezierskich Na-
talia Marcinowa — II, 1165.

Popielowa z .Sotyków Emilia — II,

1172.

Popielowie — II, 983, 989.

Popp Ignacy, S. J. — U, 676.

Porajko, ks. katecheta — II, 1012.

Porchów, miasto — I, 341.

Porba Józef, ks. katecheta — II,

1096.

Porba, wie — II, 581, 966, 990.
Poree Karol, S. J. — II, 1205.

Poronin, wie — II, 612, 613, 615.

Portugalia- I, 79, 88, 276, 337, 445,
463. — II, 617, 963, 1181.

Porzecze, miasto — I, 360.

Posada chyrowska, wie — II, 1090,
1032.

Posadowsky, hr. — II, 960, 961.
Posawski, biskup sufragan inflan-

cki — I, 188
Pospischil Jan, S. J. — II, 696.

Possewin, S. J. — I, 375.

Possinger, prezydent namiestnictwa—
II, 926.

Post, ks. — II, 591.

Postpscy — II, 577.

Postoi Antoni, S. J. — I, 395, 396.
Potemkin, ksi — I, 177, 178, 188,

189, 190, 192, 193, 197, 202, 206,
207, 208, 214, 215, 218, 222, 330.

351, 352, 365, 366.

Potkaski Franciszek, biskup sufra-

gan — II, 992.
Potocka z Dziayskich Anna — II,

870.

Potocka Izabela — II, 897.
Potocka z ksit Czartoryskich Jj-

zefa — II, 709, 797, 893, 894.

Potocka Klementyna — II, 573.
Potocka Wiktorya — II, 1017.

Potocki Adam, pukownik — I, 413,
418. - ii, 971, 979.

Potocki Alfred, hr. — II, 797, 826,

827, 845, 849, 893, 897, 898, 927,
997, 1032.

Potocki Artur, hr. — II, 707, 708,
709, 710, 711, 713, 714, 1031.

Potocki Ignacy, pisarz litewski — I,

22, 61, 441.

Potocki Jan, hr. — II, 1032.

Potocki Józef, hetman w. k. — II,

627, 628, 630, 1009, 1010.

Potocki Marceli, hr. — II, 573.

Potocki Mikoaj, starosta kaniowski—
II, 729.

Potocki Roman, hr. — II, 896, 897,
899, 927, 928, 929.

Potocki Seweryn — I, 401.

Potocki Stanisaw, minister owiaty

—

I, 327, 328.

Potocki Stanisaw, hr. — II, 849,
851.

Potocki Stanisaw, wojewoda kijow-
ski — II, 1U09.
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Potocki Teodor, biskup warmiski,
prymas — I, 8, 262.

Potocki Teodor, starosta olszaski—
I, 413.

Potoccy, hrabiowie — II, 585, 628,

630, 641, 753, 797, 892, 897, 898,

899, 926, 935, 1010.

Potoczky Jan, biskup przemyski— II,

544, 572, 578, 616, 670, 1195.

Potoczyski Józef, S. J. — I, 94.

Potok Macie], leny — II, 603.

Potomak, rzeka w Ameryce— I, 285.

Potrykowski Józef, kleryk S. J.

—

II, 689.

Potulice, wie — II, 1161.

Powitno, wie — II, 587.

Powolny Józef, S. J. — I, 350.

Pozna, miasto — I, 65. — II, 771,

773, 775, 776, 779, 784, 786, 811,

814, 815, 839, 888, 937, 946, 947,

948, 949, 950, 954, 955, 962, 1008,

1074, 1133, 1145, 1146, 1153, 1154,

1155, 1157, 1162, 1165, 1167, 1170,

1171, 1172, 1173, 1174, 1180, 1185,

1196, 1203, 1204.

Pozzo di Borgo Karol Jdrzej, hr. je-

nera-gubernator — I, 412, 413,

415, 416, 417, 419, 420.

Praga, miasto — I, 65. — II, 532,

6i5, 636, 647, 715, 795, 948, 1047,

1179.

Praschma, hr. — II, 964.

Praschma Anna, hrabina — II, 965.

Praszaowicz Kamil, S. J. — II, 704,

755, 759, 761, 766, 767, 772, 778,

780, 781, 782, 785, 786, 792, 814,

818, 825, 902, 905, 906, 945, 946,

950, 971, 978, 9«cl, 993, 997, 1008.

1 1.87.

Praszaowicz Ludwik, ks. proboszcz—
II, 851.

Pratulm, wie — II, 1219.

Prebendowski Ignacy — I, 52.

Prele, miasteczko — I, 355.

Pressfreund Karol, ks.— II, 755, 966.

Preszburg, miasto — II, 544, 617,

801, 804, 948, 1148, 1158, 1159.

Prezentki, zakon — II, 823.

Priessnitz, lekarz — II, 754.

Prinz Jdrzej, S. J. — II, 766, 767,

810, 814, 964.

Prniawor, wie w Bonii — II, 834.

Proniewski Antoni, S. J. — II, 753,

766, 768, 890.

Propaganda, rzymska kongregacya—
I. 3«3, 384, 394, 432. - II, 590,

591, 855, 8.56, 978, 1071, 1072,

1082, 1083, 1086, 1091.

Protasówna Barbara, panna— I, 466.

Protasówna Katarzyna, córka guber-
natora — I, 465.

Prowancyi ksi — I, 223, 244, 246.

Pruchnik, miasteczko — II, 818.

Pruchna, wie — II, 1059.

Prusinowski Aleksy, ks. — II, 779,

788, 950.

Pruski, S. J. — I, 94.

Prusy, wie — II, 587.

Prusy, kraj — I, 4, 7, 8, 12, 24, 97,

100, 101, 104, 114, 115, 116, 118,

119, 124, 178, 288, 339, 506, 513.—
II, 631, 745, 761, 768, 770, 793,
810, 815, 818, 837, 852, 867, 946,

952, 957, 961, 1005, 1036, 1087,

1131, 1145, 1167, 1186, 1209, 1221.

Prusy królewskie (zachodnie) — II,

787, 806, 807, 811, 853, 937, 1013,

1064, 1065, 1066, 1109, 1157, 1160,

1161.

Pruszków, akademia rolnicza — II,

1021, 1170.

Pruszyski, marszaek — II, 982.

Pruszyski Wincenty, S. J. — II,

1163.

Pruszyscy — II, 983.

Prype, rzeka — II, 1006.

Przecaw, wie — II, 582.

Przegorzay, wie — II, 986.

Przemyl, miasto — I, 91, 94. — II,

547, 553, 556, 569, 665, 670, 819,

823, 858, 988, 1027, 1030, 1035,

1117, 1151, 1157, 1180, 1195, 1196,

1204.

Przesiemiece, wie — I, 343.

Przestrzelski Kazimierz, S. J. — I,

359.

Przetocka Celina, sodahska — II,

912, 1135, 1136.

Przeworsk, miasto — II, 568, 664,

665, 687, 794, 1099, 1145, 1195.

Przezdziccki, podkanclerzy litewski

—

I, 355.

Przybyszów, wie — II, 1166.

Przyuski Leon, arcybiskup poznafi-

ski — II, 771, 7?5, 779, 784, 811,

814;

Przysiecki Józef, S. J. — I, 402,

405.

Przysietnica, wie — II, 818.

Przytocki Antoni, S. J. — II, 818.

Psków, miasto — I, 341, 342.

Pstrowno — I, 360.

Pszczyna, miasto — II, 764

.

Puchalski Gypryan, praat — 1, 428,

Pudliszki, wie — 11, 772.
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Pugaczew, wódz kozacki — I, 189,

364.

Pukalski, biskup — II, 821, 822.

Puawy — I, 134, 160.

Putawa, miasto — I, 328. — II, llJO,

1202.

Putusk, miasto — I, 288.-11,1201.
Punicki, starosta brzozowski — II,

860.

Pusowski, sufragan inflancki — I,

202.

Pustkowski Józef, S. J. — II, 829,

1099, 1123.

Pusz, wie — I, 212, 314, 354, 356,

357, 358. - II, 665 , 941, 1147,

1152, 1195.

Puszet Franciszek, praat — II, 705.

Puszkin Mussin, hrabia — I, 462.

Puszno, wie kolegium lubelskiego—
I, 46.

Puttkamer. naczelny prezes — II. 772
773, 774, 780, 781, 782, 783, 785,

786, 943, 945, 946.

Puzyna Jan, kardyna — II, 860,

862, 871. 916, 925, 934, 989. 990,

1002, 1029, 1093, 1094, 1115, 1116,

1119.

Pvra Wojciech, brat, S. J. — 11, 900.

Q.

Quies Ferdynand, S. J. — II, 103.5.

Quimper, miasto — II, 1183.

R.

Raba ninia, wie — II, 880, 8S-:.

Raciborski Wincenty, S. J. — I, 444,

445.

Racine, poeta — II, 644.

Racawice, panorama — II, 1033.

Raczkowski Czesaw, Dominikanin —
I, 423.

Raczyski Ignacy, arcybiskup gnie-

nieski — I, 210, 3.50, 459, 488,

4S9, 490. — II, 631, 665, i;67,

1182.

Raczyski Kazimierz, pisarz w. k. —
I, 16, 34, 35, 36.

Radecki Franciszek, S. J. — II, 922,

995.

Radecki, jenera — 11, 793.

Rademacher, ks. azarzysta — II,

996.

Radlitz Haza Wojciech, obywatel —
II, 754, 780, 781.

Radoski, lustrator dóbr — I, 36, 44.

Radowce (Radautz), miasto

—

II. 890,

1041, 1042, 1048.

Radwaski, lakiernik kolejowy — II,

885.

Radziechów, miasteczko — II, 570.

Radziwi August, ksi — II, 772.

Radziwi Bogusaw, ksie

—

II, 781.

Radziwi Józef, wojewoda miski —
I, 133.

Radziwi Marcin, krajczy litewski —
I, 133.

Radziwi Micha, ksie — I, 31, 37,

41, 52, 133. — II, 983.

Radziwiów, miasteczko pogranicz-
ne — I, 428, 506, 516, 517.

Radziwiowie — I, 173.

Radzy, miasto — II, 790.

Rafalski, dyrektor — I, 124.

Raguza, miasto — II, 802.

Rahoza Samuel, S. J. — II, 553, 692,

693, 694, 695, 697, 698, 699, 702,
706.

Rajner, arcyksi — II, 1097.

Rajski Tomasz, emisaryusz — II, 633.

Rajuniec Józef, kanonik — I, 393.

Rakiety Maciej, S. J. — I, 188, 198,
350.'

Rampolla, kardyna — II, 870, 1138,

1198.

Ranghilesti, wie rumuska — II,

1081.

Rantza Maksymilian, S. J. — I, 286.

Rappaport, lekarz — II, 976.

Raskaty, kolonia nad Wog — I,

396.'

Rasna, miasteczko, misya jezuicka

—

I, 125, 212, 371, 372.'

Rastadt, kolonia pod Odess — I,

402,
Raszczyski Micha, kleryk, S. J. —

I, 511.

yon Raumer, minister kultu

—

II, 772,

774.

Rauscli Oswald, S. J. — I, 402, 405,

444 — II, 556, 629, 754, 939.

Hauscher Jan, S. J. — I, 349.

Hatajski Ignacy, brat, S. J. — II,

1037.
'

Ratisbonne Alfons, ks. — II, 1074.

Ratuszyski ^laciej, brat, S. J. — II,

848, 866, 935.

Rawa, miasto — I, 13, 26.

Ravya ruska, miasto w GaUcyi — II,

702, 822.
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Rawicz, miasto — II, 946.

Rawenna, miasto — II, 1146.

Razumowska, córka ministra — I,

388.

Razumowski Mikoaj, hr. — II, 1183.

Razumowski Piotr, hr. — I, 270, 296,

297, 298, 341.

Realino Bernard b., S. J.— II, 1163,

1175.

Rechberger, profesor — II, 553.

Redemptoryci , zakon — II, 620,

735, 767, 1118, 1187.

Redemptorystki, zakon — II, 735.

Reformaci, zakon — I, 113, 328,

384. — II, 581, 634, 651, 671, 688,

702, 703, 708, 820, 861, 994.

Regensburg, miasto — II, 1173, 1174.

Regium, miasto — II, 529,940,1177.
Rehbinder, jenera-gubernator — I,

177.

Reichenau, wie czeska — II, 1015.

Reichenberg, hr. — I, 386.

Reichenberg Antoni, S. J. — II, 923,

938.

Reichenberger Jdrzej, teolog — II,

556.

Reichensperger August, pose — II,

774.

Reinach, S. J. — I, 101, 114, 115.

Reiners Hubert, S. J. — I, 402.

Rejowicz Jarosaw, S. J. — II, 841,

1004, 1006, 1199, 1214.

Rembiszewski Ignacy, S. J. — I,

213.

Remiski, komendant — I, 368.

Ren, rzeka — II, 767.

Renan, autor — II, 1156, 1179.

Renouvier, autor — II, 1196.

Repiew, gubernator — I, 387.

Repta, arcybiskup czerniowiecki —
II, 1050.

Reszel, miasto — I, 97, 107, 120,

123.

Reszko Józef, organista — II, 834.

Retymno, miasteczko — II, 835.

Retz Franciszek, jenera, S. J. — II,

853.

Reutt Józef, S. J. — I, 352.

Reutt Kazimierz, S. J. — II, 573, 588,

686, 714, 753, 939.

Reutt Stefan, S. J. — I, 368, 370.

Revberger, autor teologii moralnej —
II, 553.

Rezydencya w Bobrujsku — I, 368.

^> Brzegu - I, 97.

» * Cieszynie — II, 1051,

1052, 1054, 1062.

Rezydencya w Czerniowcach — II,

899, 1037, 1046.
» Koomyi — II, 1093,

1095.
» w. Barbary w Krako-

wie — II, 898, 983,

987, 995, 997, 998,

1002, 1005, 1008, 1199.
» we Lwowie — II, 707,

715, 726, 727, 742,

798, 900, 905, 907,

915, 916, 917, 1189,

1195.
» » acucie — II, 665,

707, 711, 713, 797,

892, 897, 898.
» » czycy — I, 51.
» » Malborgu — I, 97.
» » Marino — I, 283.
» » Mohylewie — I, 125,

155,184,228,313,364.
» » Mcisawiu — I, 125,

» 313, 371.
» » Nissie — I, 97. —

11,765,807, 962, 964.
» » Opawie — II, 1046,

1053, 1099, 1109.
» » Romanowie — I, 441,

444.
» Rudzie— II, 807, 963,

966, 967.

» Rydze — I, 313, 383,

385.

» » Sczu Nowym — II,

838,882,884,889,964,
993, 1120,1123,1125.

» remie — II, 804,811,

943, 945, 952, 953.

» » Stanitkach— II, 944.

» » Stanisawowie — II,

1009.

» Stryju-II, 1126,1128.

» » widnicy — II, 807,

963, 964, 965.

» » Uwadzie — I, 358.

» Waczu — I, 97, 108.

» » Wartenbergu — I, 97.

» » Zakopanem

—

II, 1112,

1113,1116,1118,1167.

Rezzonico, kardyna — I, 110, 115,

116, 128, 206, 239.

Rhomberg, S. J. — I, 80, 209.

Ricca Franciszek, S. J. — I, 318,

350.

Ricasoli Alojzy, S. J. — I, 310.

Ricci Wawrzyniec, jenera, S. J.
—

I, 23, 25, 79, 99, lÓO, 206, 209, 264.
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Richard Jan, S. J. — I, 395, 396,

398.

Richardot Desydery, S. J. — I, 249,

296, 342, 344, 378, 507. - II, 635,

655, 702, 756, 1182, 1183.

Richelieu Emanuel, ksi, jenera-
gubernator — I, 400, '401, 402,

403, 404.

Richter, kanonik — II, 783.

Richtman Karol, inynier — II, 913,

1126, 1136, 1141.

Riedl Kazimierz, S. J.— II, 991, 1004.

1153, li 63, 1187, 1209.

Riedesel, pose — I, 122.

Rieger, organmistrz

—

II, 865,879, 1016,

1118.

Rinaldi Antoni, kupiec — I, 377.

Rinn Fryderyk, S. J. — II, 592, 616,

636, 637, 666, 717, 720, 721, 724.

Rittner, radca ministeryalny — II,

1030, 1031.

Roch w. — II, 1171.

Rodriguez Alfons w., S. J. - U, 573,

588, 657. 866, 1163, 1175.

Rodziewicz Krzysztof, brat, S. J. —
407.

Rodzina Maryi, zakon — II, 1041.

Roeggel Alojzy, Norbertanin, opat

wilteski — II, 739.

Roesel, obywatel — II, 1126.

Rogaliski Jakób, S. J. — 1, 357,

358.

Rogaliski Józef, S. J. — 1, 65.

Rogalski Leon, S. J. — II, 838, 818,

895.

Roh Piotr, S. J. — U, 767.

Rohaczew, miasto — I, 509.

Rohatyn, miasto — II, 569.

Roman, wie rumuska — II, 1079,

1081.

Romanów, miasto— I, 313, 324, 341,

440, 441, 442, 443, 444, 447, 449,

451, 452. — II, 653.

Romanowska Celestyna, obywatelka

—

II, 1095.

Romanowowie, dynastya — I, 485.

Romaski Pawe, student — II, 528.

Romaszkan, arcybiskup ormiaski —
II, 850, Mól, 905.

Romaszkan, ks. proboszcz— 11,1010.

Romaszkanowa, obywatelka— Ii, 754.

Romer, dyrektor towarzystwa ubez-
piecze — II, 882, 885, 888, 889.

Homerowa — II, 582.

Konge Jan, ks. — II, 594.

Roothaan Jan Filip, jenera, S. J. —
1, 320. — 11, 55b, 572, 592, 593,

645, 650, 652, 690, 697. 703, 711,

759, 795, 798, 1149, 1166.

Ropa, wie — II, 756.

Ropa, rzeka — II, 972.

Rorschach, miejscowo nad jezio-

rem bodeskiem — II, 755.

Rosch, pizedmiecie Czerniowiec —
II, 1041, 1049.

Rociszewski, pose ciechanowski —
I, 27, 28, 38.

Rosenkampf, baron — I, 401.

Roskolnicy, sekta — I, 417.

Rossignolli Karol, S. J. — II, 1147,

1160.

Rossohaccy, szlachta — I, 510.

Rostocki Micha, ks. proboszcz — I,

377.

Rostów, adjutant cesarski — I. 459.

Rostworowscy — II, 989.

Rostworowski Jan, S. J. — II, 989,

1200, 1209.

Rosya — I, 3,8, 11, 12, 24, 89, 104,

125, 126, 129, 132, 134, 140, 143,

144, 151, 158, 168, 170, 175, 177,

178, 179, 182, 183, 184, 186. 194,

198, 200. 203, 205, 209, 213, 214,

216, 224, 225, 233, 234, 238, 242,

243, 245, 251, 255, 256, 257, 261,

268, 269, 273, 278. 282, 283, 288,

289, 290, 291, 297, 298, 299, 302,

304, 311, 321, 323, 329, 334, 336,

337, 339, 341, 354, 371, 375, 382,

393, 403, 409, 413, 422, 423, 427,

437, 439, 446, 453, 454, 4.57, 459,

461, 462, 463, 464, 465, 467, 470,

471, 472, 473, 480, 481, 482, 483,

484, 487, 488, 490, 491, 492, 494,

499, 501, 502. 507, 509, 511, 515,

516, 517. - II, 529. 534, 535, 542,

560, 561, 589, 621, 629, 630, 638,

639, 772, 826, 833, 834, 835, 855,

940, 963, 981, 1038, 1148, 1150,

1183, 1185. 1187, 1190, 1191, 1192,

1193, 1194. 1196, 1198, 1212, 1219,

1221.

Rosyanie — I, .s9, 144, 205, 210,

224, 257, 281, 288, 333, 342, 343,

345, 360, 367, 368, 382, 393, 394,

396, 406, 41,5, 417, 467, 480, 482,

512, 515. 516, 517. — II, 590, 893,

1184, 1185, 1196, 1217.

Kószczyc Dyonizy, S. J. — II, 569,

676.

Koth Micha, S. J. - i, 212, 213,

357.

Hothenburger Jan, S. J. — li, 839,

863, 864, 867, 868, 983.
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Rottensteiner Jerzy, S. J. — I, 240,

378.

Rotterdam, miasto — II, 830.

Róanka Stanisaw. S J. — II, 754.

Rozaven Jan, S. J. - I, 348, 380,

382, 455, 457. 469, 479, 495. — II,

710, 1183, 1184.

Rozdó, miasto — II, 817.

Rozdziaowice, wie — II, 754.

Roen Artur, lenik — II, 603,

Roen Piotr, zaoyciel Ronowa —
II, 607.

Roniatów, miasteczko — I, 91, 92.

Ronów, wie — II, 604, 607, 1158.

Roztopczyn, hr. gubernator — I, 221,

297, 439, 440, 475.

Roztopczynowa Teodora, ona guber-

natora — I, 297, 465.

Roztopczynowa Zofia, hrabianka —
II, 466.

Roztopczynowie — I, 380.

Rozwadów, miasto — II, 821.

Rozwadowska, hrabina — II, 1126.

Rozwadowski Adolf, student

—

II, 649.

Rubcewszczyzna, dobra — I, 370.

Rubon Pawe. S. J. — H, 921, 922,

975, 1047, 1059, 1060, 1061, 1062,

1063, 1066, 1067.

Rubowicz Gabryel, S. J. — I, 89.

Ruczka Ludwik, ks. pose do rady

pastwa — II, 640.

Ruda, wie na Górnym Szlsku —
II, 807, 853, 963, 966, 967.

Ruda maciejowska, wie kolegium lu-

belskiego — I, 46.

Rudkowski Jacek, ks. Reformat — II,

Rudnay Aleksander, prymas wgier-
ski — II, 538, 540, 543, 544, 547,

557, 647, 666, 667, 683.

Rudnia, wie — I, 361.

Rudnik, w Galicyi — II, 1041.

Rudnik, na Szlsku — II, 770.

Rudzki Oskar, S. J. — II, 831, 841.

Rugia, wyspa — II, 841.

Rumiancow, hr. marszaek wojsk —
I, 177, 365.

Rumuni, naród- 11, 569, 1070, 1072,

1073, 1074, 1076, 1077, 1087.

Rumunia— K, 866, 1070, 1074, 1087,

1089, 1109, 1199.

Ru, kraj - I, 139,182, 210, 330.-
II, 593, 805, 806, 825, 826, 840,

846, 850, 852, 853, 854, 873, 916,

980. 989, 1009, 1020, 1122, 1126,

1185, 1188, 1196, 1218, 1219.

Rusca Franciszek, kupiec — I, 457.

Rusca Katarzyna — I, 457.

Rusini, naród — II, 563, 569, 573,

575, 584, 586, 587, 588, 589, 590,

594, 592, 593, 594, 595, 596, 826,

827, 828, 829, 834, 938, 1012, 1026,

1041, 1122.

Rusnati Alojzy, S. J. — I, 331, 344,

Russo (Rousseau), poeta francuzki—
I, 326.

Russ-Moldawitza, wie bukowiska

—

II, 1048.

Russyan Rafa, fundator konwiktu —
II, 728.

Ruszcz, wie — II, 989, 998.

Rutkowski, kompozytor — II, 1205.

Rutski Welamin Józef, metropolita ki-

jowski — II, 854.

Rybiski, biskup kujawski — I, 119,

120.

Rybka Antoni, S. J. — H, 1035.

Rychowska, sodahska — II, 1005.

Rychowski — I, 18, 37.

Ryga, miasto- 1, 128, 138, 141, 179,

313, 324, 333, 337, 350, 357, 383,

384, 386, 387, 389, 390, 391, 392,

512, 513, 514, 714, 1147.

Rylejew, pisarz — I, 462.

Ryo Maksymilian, biskup unicki --

I, 75.

Ryo MaksymiUan, S. J. — 11, 529,

530, 531.

Rymanów, miasto — II, 849, 870,

921.

Rynek may w Krakowie — II, 997,

1001.

Rypiski Józef, S. J. — I, 368.

Rypiski Micha, S. J - II, 272, 669,

727.

Rypiski Wincenty, S. J. — II, 569,

676.

Rzdkowo, wie ~- II, 790, 791.

Rzsna polska, wie — II, 587.

Rzsna ruska, wie — II, 587.

Rzesza niemiecka — II, 958, 959.

Rzesza reska — I, 288.

Rzeszów, miasto — II, 670, 690,

818, 821, 823, 825, 873, 896, 1004,

1025.

Rzewuski Pawe, biskup — II, 1007.

Rzewuski, senator — I, 447, 451.

Rzewuski Leon, hr. — II, 754, 918,

968, 971.

Rzewuski Ludwik, S. J. — I, 205,

296, 339, 360.

Rzewuski Wacaw, hetman — I, 68.

Rzym, miasto — I, 5, 6, 10, 16, 18,

24, 40, 47, 48, 75, 76, 88, 100, 103,
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104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 113, 114, 115, 116, 126, 132,

134, 136, 143, 148, 150, 151, 152,

158, 159, 160, 164, 170, 171, 176,

178, 183, 187, 191, 193, 198, 201,

202, 206, 209, 221, 223, 224, 233,

243, 246, 247, 254, 255, 268, 270,

271, 272, 283. 284, 305, 309, 310,

346, 427, 447, 486,489,490,492.-
II, 529, 533, 534, 535, 537, 538,
539, 541, 568, 569, 575, 590, 591,

592, 593. 595, 634, 645, 661, 675,
712. 713, 732, 741, 756, 759, 772,
785. 786, 797, 798, 804, 832, 835,

849, 855. 858, 868, 873, 883, 890,
892, 899, 929, 931, 945. 978, 980,

984, 988, 989. 990, 1000. 1034,
1072, 1078, 1082. 1083, 1084, 1086,
1089, 1118. 1124, 1130, 1146, 1149,
1150, 1152. 1159, 1160. 1166, 1172,

1175, 1177, 1178, 1183, 1191. 1193.

1195. 1197, 1198, 1217, 1218.

Rzymianie — I, 408, 445.

Rzyszczewska z Czartoryskicli Cele-

styna, hrabina — I, 399.

S.

Sacchi Filip, S. J. — II. 837.

Sacewicz, ks. Bazylianin — 1, 323.

Sachar, obywatel — II, 1042.

Sacber Józef, S. J. — II, 673, 674.

Sacher, dyrektor policyi — II, 590,

591, 639, 643, 725.

Sacher Józef Karol, starosta

—

II, 643,

648, 649, 653.

Scz nowy, miasto — II, 565. 581.

585, 601, 603, 604. 608, 613, 614,

652, 661, 686, 687, 689, 690, 692,

693, 694, 695, 696, 702, 703, 704,

705, 742, 751, 754, 796, 797, 798.

799, 823, 828, 874, 875, 876, 878,

880, 882, 883, 886, 887, 888. 889,

890, 891, 899, 919, 994. 1002,

1014, 1109, 1114, 1116, 1120, 1121,

1124. 1125, 1151, 1152, 1157, 1158,

1162, 1164. 1167, 1170, 1174, 1178,

1183. 1184, 1185, 1186, 1189, 1195,

1204.

Scz stary — II, 691, 701, 756, 823,

880.

Sadagóra, miasto — 11. 1042, 1049.

Sdecki Antoni, ks. ex-Jezuita — II,

992, 1114.

Sdeczanie — II, 693, 1167.

Sadowska, pani — U, 819.

itlH\a w POLSCE. V.

Sadowski, mandataryusz — II, 601.

Sadowski Wincenty, brat, S. J. — I,

402, 405. - II, 629.

Sagadyn Bartomiej, brat, S. J. — II,

1021.

Sagna, wie rumuska — II, 1081.

Sagreska, panna dworu — I, 454.

Saint-Acheul, miasto — II, 940.

Sakramentki, zakon — II, 546, 715,

824, 905.

Saksonia - II, 867, 887, 961, 990,

995, 999, 1006, 1036. 1045, 1046,

1068, 1107, 1109, 1170.

Salcewicz Józef, brat, S. J. — I, 444.

Salerno, ksi — I, 403.

Salerno, miasto — I, 275. — II, 940.

Salezy Franciszek w. — I, 416.

Saliceti, minister — I, 283.

Salmhofer Jan, brat, S. J. — II, 678.

Salmopo], wie — II, 580.

Saluzzo, nuncyusz — I, 84, 87.

Samara, miasto — I, 406.

Sambor, miasto — I, 91. — II, 819,

823, 860, 1021, 1022, 1026, 1033,
1035.

Samolewicz Zygmunt, radca szkolny

—

1023, 1024, 1031.

Samostrzel, wie — II, 1118.

Samuyo Adam, S. J. — II, 708.

Sanczewicz, pani — I, 388.

von Sanden, pukownik — I, 425.

Sanguszko Janusz, ksi, marszaek
litewski - I, 440, 447. — II, 583.

Sanguszko Józef, marszaek w. 1.
—

I, 46.

Sanguszkówna Marya, ksiniczka —
II, 893.

Sakowski Franciszek, S. J.— I, 378.

Sanocczyzna — II, 870.

Sanok, miasto — II, 662, 664, 667,

674, 676, 818, 823, 844, 845, 861,

866. 871, 873.

Santini, praat — I, 198.

Sapada Antoni, proboszcz — II, 606.

Sapieha Adam, ksi — II. 1030,

1032, 1160.

Sapieha Leon, ksi

—

II, 593, 1169.

Sapieha Wadysaw, ksi— II, 1154.

Sapieliowie, ksita

—

II, 1145, 1182.

Sapieyna, ksina z hr. Zamojskich
Jadwiga — 11, 1154, 1169.

Saprynowski Aleksander, S. J.

—

II, 756.

Sarajewo, miasto — II, 835.

Saratów, stolica baszkirskich Tata-

rów — I, 268, 288, 313, 337, 393,

394, 395, 396, 397, 39-^, 399, 406,

407, 711. — II, 939. 1148.

85
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Sarbiewski Maciej Kazimierz, poeta,

S. J. — II, 1191, 1197.

Sardynia — I, 260, 298. — II, 940.

Sarepta nad Wog — I, 394.

Sarkander Jan, b. — II, 1163.

Sarmacya — II, 1131.

Sarnicki Klemens, prowincya bazy-
liaski — II, 855.

Sarpa, rzeka, dopyw Wogi— I, 394.

Sas Józef, S. J. - II. 1192, 1201.

Sasów, wie — II, 588.

Satulmare, wie bukowiska — II,

1046.

Sauer, komendant francuzki- I, 289.

Saurau, hr. kanclerz — II, 531, 532,

533, 534, 538, 539, 626, 661, 663,

664.

Savanna La-Mer, miasto — II, 838.

Sawonna, miasto — I, 305.

Schaefer, jenera, komendant forte-

cy — II, 982.

Schaff Karol, S. J. — II, 837, 899,

906, 1079, 1080, 1164.

Schaffgotsch, arcybiskup — I, 107,

111. — II, 965.

SchaU Adam, S. J. — I, 206.

Scheben, dr. teologii — II, 1176.

Schedler Antoni, S. J. — I, 332.

Schenkel Maurycy, autor — II, 557.

Scherer Franciszek, S. J. — I, 405. —
II, 629, 738.

Schiktan Fryderyk, S. J. — II, 780,

867, 970.

Schleister, nadinynier kolejowy —
II, 1121.

Schlick Jan, S. J. — II, 830.

Schlick, kanonik — I, 488.

Schmettau Amalia, hrabianka — I,

285.

Schmidt Jan, brat, S. J. - II, 756,
993.

Schmidt Jan, rzebiarz — II, 1137.

Schmidt Franciszek, kanonik wiede-
ski — II, 741.

Schmude Teodor, S. J. — II, 769,
809.

Schmlilling Jan, dyrektor — I, 124.

Schmitijan Franciszek, S. J. — II,

6.58.

Schneider Antoni, kolonista — 1, 398.

Schneihn Jerzy, S. J. - I, 398, 634,

659.

Schoel, historyk — I, 97.

Schoenackt Karol, hr. kanonik tytu-

larny — I, 384.

Schoenbrunn, paac cesarski— II, 629,
678.

Schoenfeld, kupiec ydowski — II,

525.

Schoepfer Ksawery, brat, S. J. — I,

335.

Scholz Robert, S. J. — II, 891, 899,

965, 967, 994.

Schorn Józef, S. J. — I, 108, 109.

Schreiberhau, wie — II, 1110, 1111.
Schrobenhausen, miasto w Bawaryi

—

II, 1165.

Schulak Franciszek, S. J. — II, 837,
839.

Schultz, dyrektor — I, 123.

Schulz, obywatel — II, 1042.

Schultze Ignacy, S. J. — II, 629.

Schum Józef, ks. proboszcz — II,

1102.

Schutzer, ydówka — II, 881.

Schwarzenberg Feliks, ksi — II,

793.

Schwarzmann, ks. — II, 1154.

Schwarzthal, wie — II, 1048.
Schweiger Leopold, ks. katecheta —

II, 1041.

Scipio Jan Karol, kanonik krakow-
ski — II, 982.

Scipionowie, hrabiowie — II, 903.

Scitowsky Jan, kardyna — II, 667.

Scordialo Bernard, S. J. — I, 200.

Sebastopol, miasto — I, 402,

Sebastyaski Wadysaw, S. J. — II,

818, 827, 828, 829, 839, 887, 892,

937, 1008, 1187.

Sebille Emanuel, S. J. — I, 358.

Secchi Anio, astronom, S. J. — I,

310.

Seckau, miasto — II, 736.

Sedlag, biskup chemiski — II, 770,

791.

Sedlak an, S. J. — II, 756, 787,

837.

Sedlnitzky, hr. minister spraw we-
wntrznych — II, 642, 643.

de Segaud Wilhelm, S. J.— II, 1146.

Segneri Pawe, S. J. — II, 1160,

1162.

Sógur Aleksander, hr. — I, 466.

Segur Anatol, hr. pisarz — I, 466.

Segur Ludwik, praat — I, 466.

Seipp Piotr, fabrykant — 879.

Sejler, doktor ~ II, 796.

Skowa, wie — II, 879.

Seletin, wie bukowiska — II, 1048.

Selz, kolonia pod Odess— I, 402,405.
Sembratowicz Józef, metropolita Ru-

si - II, 825, 827, 828, 850, 852,

855, 897, 919, 984.
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Sembratowicz Sylwester, metropolita

Rusi — II, 628.

Semenenko, ks. jenera Zmartwych-
wstaców — II, 983.

Semenówka, kolonia nad Wog —
I, 396.

Semestrey Ignacy, biskup ratysbo-
ski — II, 1173.

Semiramis pónocna (Katarzyna II)—
I, 177, 178, 179.

Serafin, ks. proboszcz — II, 817, 819,

844.

Sercanki (Sacre-Coeur), zakon — II,

621, 753, 814, 823, 900, 905, 914,

948, 9ó5, 1095, 1126. 1162, 1195,

1205.

Sere, miasto — I, 283.

Seret, miasto — II, 829, 1042, 1049.

Seret, rzeka — II, 626, 629.

Sergiusz w. — II, 855, 1218.

Serkowski, ucze — II, 1030.

Sermage, hr. podkomorzy — II, 651.

Serra-Caprioli, pose neapolitaski —
I, 201.

Serwatowski Waleryan, proboszcz —
II, 1001.

Serwitów zakon — I, 105.

Sevenhille, miasto w Australii — II,

837.

Sewergin Wasyl, radca — I, 315,

351.

Sewerginowie — I, 380.

Sewerynówka, dobra — I, 401.

Sianoccy — I, 508.

Sianoecki Otton, prezes Sod. Mar.—
I, 508.

Siarczyski, ks. prepozyt — II, 569.

Siarkowski Stanisaw, S. J. — II, 877,

887, 888, 1123.

Sibirakow, kupiec irkucki — 1, 437.

Sidorów, wie — II, 569, 571, 572.

Siebie, miasteczko — I, 342, 343.

Sieczka, wójt — II, 1116.

Siedlce, miasto — II, 832, 986, 997.

Siedliska, wie — II, 678.

Siedmiogród, kraj — II, 372, 642,

1090, 1201.

Siedmiogrodzki Józef, S. J. — II, 560,

586, 798, 804, 844, 902, 993, 994,

1152.

Siekierczyna, wie — II, 604.

Siemiechów, wie — II, 818.

Siemieski Aleksander — II, 639,

640.

Siemigonowscy — II, 577.

Sieniawa, miasto — II, 1014, 1035,

1169.

Sieniawska z Gostomskich, Elbieta,

obywatelka — II, 716, 724, 1132.

Sienkiewicz Franciszek, S. J. — II,

629, 659.

Sieprawski Karol, S. J. — II, 1099,

1113.

Sieraków, miasteczko — II, 776.

Sierakowska, ksieni — II, 891.

Sierakowski Roman, biskup latyczow-

ski — I, 231, 252.

Sierakowski . Wacaw, arcybiskup —
I, 91.

Sierebrennikowa, ka — I, 439.

Siermieski Micha, S. J. — U, 1114.

Sierpiski, wychrzta — I, 250, 263,

278. 449, 487.

Siestrzencewicz Stanisaw Bohusz, ar-

cyb.mohylewski— 1,117, 130, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 140,

141, 142, 143, 144

148, 149, 150, 151

156, 158, 159, 160

168, 169, 170. 173

179, 180, 182, 183
188, 190, 191, 192
196, 197, 198, 201

215, 222, 225, 227
232, 233, 240, 249
278, 330, 334, 336
354, 355, 356, 363
369, 371, 372, 373
422, 423, 424, 439
477. — II, 1194.

Sieviers Jerzy, hrabia — I, 459.

Sikora Jan, ks. praat — II, 1064,

1068, 1070.

Sikorski Emil, S. J. — II, 829.

Simbirska (di Simbronn), gubernia —
I, 394.

Simon Hugo, ks. proboszcz

—

II, 964,

965, 1119.

Sipiscy — II, 588.

Siwocha Augustyn, brat, S. J. — II.

756.

Siwocha Tomasz, brat, S. J. — I,

513. — II, 576.

Skalski Franciszek, S. J. — II, 827,

829, 865, 1067, 1103, 1106, 1107.

1108, 1111.

Skaat, miasto — II, 826, 827.

Skaka, dzielnica Krakowa — II, 979,

998.

Skay panieskie — II, 970.

Skarbek Fryderyk, hr. ~ I, 327. —
II, 937.

Skarga Piotr, S. J. — I, 318, 325,

416. - II, 790, 907, 984, 985, 995,

145, 146, 147,

152, 153, 155,

161, 162, 167,

175, 176, 178,

184, 186, 187,

193, 194, 195,

202, 203, 214,

228, 229, 231,

251, 262, 268,

341, 351, 352,

364, 365, 368,

376, 394, 402,

453, 460, 464,
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1131, 1155, 1162, 1163, 1207, 1213,

1215, 1218.

Skarszewo (Schoneck), miasteczko —
II, 788.

Skarszewski Wojciech, biskup lubel-

ski — I, 449. — II, 612, 619.

Skaryska — II, 688.

Skaryski Mieczysaw — II, 607.

Skawina, miasto — II, 683, 686, 687.

Skedel, profesor uniwersytetu — II,

1042.

Skirniewski Micha, dziekan— I, 428.

Skober Józef, ks. — II, 1134.

Skodycki Stefan, S. J. — II, 1017.

Skokowski Manswet, S. J. — I, 216.

Skórkowski Karol Wincenty, biskup

krakowski-II, 623, 688, 753, 1102.

Skorulski Antoni, rektor akademii wi-

leskiej, S. J. — I, 62.

Skowiatyn, wie — II, 756.

Skrocki Ignacy, S. J. — II, 600, 602,

604, 686, 702, 704, 760,

Skrowaczewski Karol, ucze — II,

1033.

Skrybniewski, kanonik — I, 513.

Skrzydlewscy — II, 943.

Skrzyska Wanda — II, 1161.

Skrzyski Franciszek, brat, S. J. —
II, 1045.

Skrzyski Franciszek, student — II,

697.

Skrzyski Henryk, praat — II, 820,

988.

Skulina Józef, S. J. — II, 755, 837,

963.

Skwarzawa, wie — II, 1152, 1202.

Slarzyska Michalina — II, 1043.

Sieczkowski, ks. — I, 138. — II, 715,

892
liwica, wie — II, 1020.

liwowski Micha, S. J. — II, 754,

755, 766, 780, 878, 891, 946, 1021.

hzie, ucze jezuicki — I, 324, 325.

Soboda, wie — I, 373.

Sonecki Zenon, marszaek powiato-

wy - II, 848, 857, 862.

Soneczna, willa w Zakopanem — II,

1115.

Sotwiski Stanisaw, ks. opat — II,

845, 847, 851, 864, 873, 938, 969,

970, 971, 973, 977, 983, 986, 988,

996, 1017, 1162.

Sowacki Juliusz, poeta — II, 1167.

Sowacy — I, 350. — II, 844, 850,

864, 902, 917, 1048, 1068, 1119.

Sowianie — I, 285. — U, 591, 834,

1180, 1188.

Sowiaszczyzna — II, 526, 607.

Suebniczki N. M. P., zakon — II,

814, 823, 845, 862, 863, 864, 923,

937.

Smarzy Franciszek, S. J. — II, 1035,

1049, 1129.

Smarzowa, wie — II, 596, 610.

Smogorzewski Jazon, unicki arcybi-

skup poocki — I, 145, 179, 182.—
II, 1219.

Smolesk, miasto - I, 179,205,343,
.853, 360, 361, 366, 368.

Smolka — II, 638.

Smouchowski c. k. radca dworu —
II, 908.

Snarski Karol, S. J. - II, 540, 544,

546, 547, 569, 575, 579, 580, 581,

582, 584, 585, 586, 588, 589, 615,

616, 678, 686, 690, 692, 693, 721,

769, 807, 949, 962, 993, 1144.

Snarski Stanisaw, marszaek szla-

,
chty - I, 189.

niadecki Jan, rektor uniwersytetu—
I, 294, 295, 296, 327, 367. — II,

1194.

niatyn, miasto — II, 1098, 1099.

niatynka, wie — II, 1035, 1127.

niego Franciszek, biskup — II,

1055, 1056, 1057, 1059.

Snigurski, biskup przemyski — II,

720.

Soanowie (Swaneci), naród — I, 408.

Sobieski, król polski — II, 916, 919.

Sobieski Jakób, królewicz — II, 627.

Sobiescy — II, 627.

Sobolewski Kazimierz, S. J.— I, 126,

130.

Sobolewski, budowniczy — II, 1099.

Sobór trydencki — II, 467.

SodaHcya maryaska — I, 912, 914,

1004, 1019, 1027, 1031, 1048, 1067,

1069, 1098, 1108, 1111, 1124, 1132,

1140, 1162, 1175, 1^215.

Sofokles, poeta — II, 1204.

Soissons, miasto — I, 307.

Sokal, miasto — II, 1133.

Sokolniki, wie — I, 362.

Sokoowski Stanisaw , kaznodzieja

króla Batorego, S. J. — II, 1194.

Sokulski Justyn, przeor dominika-
ski — I, 477.

Solarczyk Andrzej, ks. proboszcz —
II, 607.

Solec, dobra — I, 341.

Solecki ukasz, biskup przemyski —
II, 821, 857, 862, 867, 871, 897,

898, 899, 1031.
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Solecki Szymon, brat, S. J.— II, 991,

1210.

Solikowski, arcybiskup — II, 724,

Solka, wie — II, 1048.

Solka, potok — I, 429.

Solski Stanisaw, S. J. — II, 1160,

1161.

Soohub, fundator — I, 371.

Soowiew — II, 1196.

Sotyk, biskup krakowski — I, 13.

Sotykowa z Ankwiczów Henryka,
hrabina — II, 672.

Sonina, wie — II, 714.

Sonta;^ Antoni, brat, S. J. — II, 756,

837.

Sopilcze, pustkowie — II, 626.

Sopuch Stanisaw, S. J. — II, 885,

887, 911, 912, 913, 924, 916, 987;

988, 1004, 1005, 1006, 1136, 1137,

1178.

Soranzo Antoni, S. J. — I, 344.

Soroka Alojzy, S. J. — II, 676.

Sorya Jakób, korsarz — II, 1131.

Sosnowa, nnasto — II, 1110.

Sotkiewicz, biskup sandomierski— II,

1007.

Soa, rzeka — I, 368.

Sozaski, obywatel — II, 633.

Sozaski Teodozy, S. J. — II, 757,

833, 845, 878, 891, 970.

Spa, willa — I, 207, 333, 343, 344.

Speil Ferdynand, ks. — II, 1154.

Spencer Herbert, filozof — II, 1196.

Speraski Micha — I, 460, 461.

Sperl Józef, S. J. — II, 756, 807,

810, 839, 879, 963, 994.

Spiehalski Mikoaj, S. J. — II, 956,

962, 963.

Spinola Karol, b, S, J.— II, 847, M53.

Spinoza, filozof - I, 326.— II, 1102.

Spiridowicz Micha, S. J, — II, 573,

714.

Spiridowicz Tomasz, brat, S. J. — I,

352. — II, 573, 678,

Spithal Roman, kanonik krakowski—
n, 1007.

Spi, kraj — II, 754, 822, 902, 1068.

Springborn, miastu — II, 814.

rem, miasto — II, 775, 777, 782,

783, 785, 787, 804, 811, 814, 8.ó2,

943, 944, 945, 946, 947, 948, 949,

951, 952, 953, 955, 956, 960, 961,

968, 973, 979, 1155, 11.j7, 1159,

, 1160, 1164, 1167, 1170.

roda, miasto — II, 787.

Stablewski Floryan, arcybiskup — II,

954.

Stachowski Franciszek, S. J. — I.

133, 382. - II, 618, 1194.

Stackelberg, hr. minister rosyjski —
1,17, 142, 148, 155, 160, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 174, 176, 180,

185, 186.

Stadion Franciszek, hr. gubernator

—

II, 703, 705, 733, 734, 735, 736,

743, 745, 746.

Stadion Rudolf, vice-gubernator — II,

600, 742, 743.

Stadler Fidelis, brat, S. J. — II, 616.

7^9, 756.

Stadniccy — H, 707.

Stadnicki Edward, hr. — II, 754, 756,

1219.

Stafiej Wojciech, S. J. — II, 1034,

1036.

Stajki, willa — I, 207, 337, 372.

Stambu - I, 403.

Stangenberg Jan, S. J. — I, 383.

Stanitki, klasztor -II, 547, 583, 607,

608, 609, 681, 686, 688, 690, 742,

756, 762, 764, 778, 798, 817. 818,

823, 992, 993, 994, 995, 999, 1126.

1149, 1152, 1154, 1203.

Stanisaw w., biskup krakowski —
I, 134. - II, 591, 893, 1018.

Stanisaw August, król — I, 44, 65,

132, 134, 172, 175, 187, 331, 384,

440. — II, 1186, 1229.

Stanisawów, miasto — I, 91, 94. —
II, 586, 634, 754, 756, 822, 898,

1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1018,

1169, 1185.

Stanka Teofila — II, 938.

Stankiewicz Franc, brat, S. J. —
II, 879, 882, 900.

Stankiewicz, lusarz — II, 910.

Stankiewicz, ex-mnich — I, 250, 258.

263, 278.

Stakowski Antoni, ks. proboszcz —
II, 818, 938.

Stakowski Tomasz, ks. — II, 821,

822.

Stany Zjednoczone — II, 838, 1148.

Starawie — II, 542, 553, 617, 631,

632, 661, 663, 664, 666, 667, 669,

671, 672, 674, 675, 676, 677, 680,

«.88, 704, 742, 751, 754, 756, 798,

804, 817, 818, 819, 820. 823, 825,

830, 843, 844, 845, 846, 848, 849
853, 854, 857, 858, 861, 8t;2, 863'

867, 869, 870, 871, 87:<, 874, 886
900, 921, 923, 940, 952, 953, 968'

970, 978, 989, 994, 998, 1022, 1034'

1059, 1089, 1145, 1150, 1151. 1152'
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1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,

1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,

1166, 1167, 1168, 1170, 1172, 1175,

1178, 1181, 1183, 1484, 1189, 1190,

1192, 1194, 1195, 1196, 1204, 1244.

Stare Jan, S. J. — II, 756.

Starker Alojzy, S. J. — II, 1107.

Starzeska Pelagia z Bkowskich Sta-

nisawowa — II, 651.

Stawropol, miasto— I, 406, 409, 415,

416, 420, 425.

Stebelski Ignacy, Bazylianin

—

II, 1183.

Stec Franciszek, S. J. — II, 907.

Stecher Franciszek, malarz^

—

II, 935.

Stechliski, rzdca — II, 711, 894.

Stechnikowce, wie — II, 629, 630.

Stecki, praat — I, 252.

Steczkowska M., autorka — II, 1204-

Stean Batory, król — I, 406.

Stefanowicz Samuel, arcybiskup or-

miaski - II, 528, 586, 630, 632,

635, 644, 632, 672, 720, 725.

Stefanowicz, sufragan poznaski —
II, 948, 949, 950, 953, 954.

Stefanówna Anna, panna — II, 1064.

Stefaski Kazimierz, S. J. — II, 1037.

Steffen Jan — I, 123.

Stehlik, kupiec krakowski — II, 688.

Steidle Józef, S. J. — I, 398.

Steinbrenner, ksigarz — II, 1165.

Steinhel, jenera fiski — I, 344.

Stpkowski Józef, kasztelan kijow-

ski — I, 41.

Steyer, miasto — II, 738.

Stiebel Kasper, S. J. — II, 678, 752.

Stieglitz, yd — II, 999.

Stieglitzówna Maka — II, 999.

Stift, baron, tajny radca cesarski —
II, 533, 538.

Stivor, kolonia w Bonii — II, 834.

Stoeger Jan, S. J. — II, 545, 616,

666, 715, 721, 739.

Stojakowski, rzebiarz — II, 1007.

Stojaowski Aleksander, dr. bur-

mistrz — II, 1126.

Stojaowski Stanisaw, ks. — II, 805,

818, 975. 977, 1060, 1184, 1186,

1207. 12Ó8, 1209.

Stojek Jan, S. J. — 11, 871, 899, 907,

975, 1187.

Stolarski Józef, ks. — II, 1115.

Stolberg Bernard, S. J. — II, 840.

Stolper, malarz — II, 923.

Stolz Alban, autor — II, 1172.

Stopczyski, obywatel — II, 644.
Stopczyski Jan, ks. proboszcz — 11,

1117.

Stopka Jacek, S. J. — II, 989, 1023,

1027, 1037.

Storeszti, miasto — II, 1081.

Strachwitz Maurycy, sufragan — II,

107, 109, 111, 112, 114, 115. 116.

Slradom, przedmiecie w Krakowie—
II, 972.

Stralsund, miasto — II, 841.

Stramkowo, wie — I, 361.

Strelna, miasto — I, 457.

Strogonowie, rodzina kupiecka — I,

380, 429.

Strojnowski Hieronim, praat — I,

248, 252, 259, 291, 293, 294, 454,

455, 456.

Stropieszyn, wie — I, 26.

Strassburg, miasto - II, 756, 766.

Strossmayer, biskup — II, 1186.

Strunie, wie — I, 333, 344.

Strusiski Marcin, S. J. — I, 350,

371.

Strwi, rzeka — II, 1028.

Stryj, miasto — II, 823, 1126, 1127,

1128.

Stryjeski, konserwator — II, 1003.

Strzakowski Mikoaj, podstoli yda-
czowski — II, 726.

Strzecki Jdrzej — I, 65.

Strzelecka ulica w Tarnopolu — II,

652.

Strzemboszowa, kolatorka — II, 587.

Strzeszkowski, ks. — II, 528.

Strzybny Wilhelm, ks. komisarz bi-

skupi — II, 1060.

Strzyów, miasto — 11,673,819,862.
Studer Fryderyk, S. J. — II, 968.

Stuer Franciszek, S. J.— II, 839, 995,

1113.

Stufflesser, rzebiarz — II, 1066,

1068.

Stulpikany, wie — II, 1048.

Stupnicki Jan, biskup ruski przemy-
ski — II, 850, 897, 983.

Sturdza Aleksander — II, 1184.

Sturdza Dymitr, ksi — II, 1076,

1077, 1088.

Stiirmer Jan, brat, S. J.— I, 276, 337.

Stutterheim, baron — II, 578, 696.

Styczyski Jan Gwalbert, profesor —
I, 328. — II, 1150.

Styka Jan, malarz — II, 1175.

Styrcula Janek, góral — II, 614.

Styrpejko Jan, prowiacya Dominika-
nów — I. 477.

Styrya - II, 655, 736, 737, 741,

1178.

Styryjczycy — II, 651.
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Siibutaj, wódz tatarski — T. 409.

Suchahora, wie — II, 614.

Suchecki, pose sieradzki— I, 20, 31.

Suchodolski Jan, brat, S. J. — II,

1018.

Suchowola, wie — II, 577.

Suchowski Leopold, S. J. — II, 839.

Suczawa, miasto — II, 1046.
Suczawa, rzeka — II, 829.

Sudziowski Ignacy, S. J. — I, 444.

Sulatycki Aureli, archimandryta cze-

rejski — I, 323.

Sulpicyanie, ksia — I, 285, 287.

Suczewski Franciszek, redaktor — II,

1003.

Sukowice, wie — II, 569, 616.

Sukowscy — II, 943.

Sukowski August, ksi — I, 9, 12,

14, 17, 21, 22, 27, 28, 34, 36, 38,

40, 41.

Sukowski August — II, 772, 775.

Sukowski Antoni, ksi — I, 17, 35.

38, 41.

Sumiski Jan, pose dobrzyski — I,

16, 34, 36, 38.

Sura, wie — I, 361.

Surowiecki Karol, Reformat — i,

328.

Suryn Józef, S. J. — I, 408, 413,

418, 419. - II, 658, 664.

Suszczewski x\ntoni, S. J.— 579, 581,

585, 678, 993.

Suszczewski Mikoaj, S. J. — I, 370,

387, 671, 672, 673, 676, 704.

Suszyca, wie — II, 1020.

Suszyski Romuald, S. J. — II, 890.

Sutorski, ks. proboszcz — II, 613.

Suworow, jenera — I, 224, 239.

Swaszon, jenera — I, 341.

widerski Józef, ks. proboszcz — II,

. 607.

widnica, miasto — I, 97. — II, 807,

810, 963, 964, 965.

wiebodzin, wie — II, 611.

wicany, wie — II, 825,

wiejkowska Iza, obywatelka — 11,

.
1126.

wierczyn, wie — 11, 789.

witochowski Stanisaw, S. J. — I,

360, 372, 492, 495, 504. 515. — II,

527, 530, 531, 532, 533, 534, 537,

538, 542, 560, .570, 618, 620, 632,

655, 662, 6t)7, 676, 681, 685, 708,

. 715, 1147, 1204.

wiewicze — 1, 344.

wiey Ignacy, ksidz — II, 1055,

1056.

Swirard Jdrzej (Zórawek), w. apo-

sto zakarpacki — II, 607.

wirczyski Antoni, S. J. — II, 1160.

wisterski, kanonik — II, 913.

Swoboda Franciszek, ks. — II, 594.

Syberva — I, 429. 430, 432, 433,

44i; 478. - II, 1192.

Sybiracy — II, 1032.

Sycyha— 1, 168, 271, 273, 274,284,
403, 404. — II, 1146.

Sygaski Jan, S. J. — II, 1189.

Sygniówka, wie — II, 721, 907, 915.

Sylwester, obywatel — II, 1094.

Symon Franc. biskup — II, 1119.

Synkanyi Franciszek Ksawery, ex-Je-

zuita — II, 666.

Syrya — II, 1181.

Szadurscy — I, 359.

Szadurski hr., konsyliarz stanu — I,

316, 348, 457.

Szaflarski Maciej, S. J. — II, 833.

Szaflary, wie — II, 613, 615.

Szafranek, ks. — II, 760, 762.

Szaitter, kupiec — II, 1025.

Szajna Jakób, S. J. — II, 827, 828,

829, 934, 1011, 1012, 1013, 1017,

1020, 1068, 1099.

Szamocki, pose warszawski — I, 40.

Szaniawski Józef Kalasanty, filolog

—

II, 723, 724, 725.

Szantyr Stanisaw, praat, ex-Jezui-

ta — I, 131, 134, 200, 214, 251,

433, 473, 483.

Szarogród, miasteczko — I, 60.

Szarytki, zakon — II, 588, 918.

Szatmar, miasto — II, 666.

Szawernowski — I, 361.

Szczanieccy — II, 943.

Szczaniecki Konstanty, obywatel —
II, 956.

Szczawnica, wie — II, 1185.

Szczecin, miasto — II, 1059.

Szczedry, wie — I, 420.

Szczególiski Tomasz, Cysters — II,

622.

Szczepaski, ks. oficya warmiski— I,

III, 112, 114.

Szczepaski Wadysaw, S. J. — II,

1181
Szczepanów, wie — II, 546, 686.

Szczepanowski, ks. — II, 623.

Szczepkowski Kasper, S. J. — II,

732, 804, 806, Sil, 818, 819, 822,

825, 829, 831, 845, 847, 853, 854,

855, 858, 868, 875, 883, 892, 894,

895, 902, 905, 918, 919, 921, 922,

924, 930, 931, 952, 955, 956, 965,
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968, 975, 991, 996, 1002, 1014,

1015, 1025, 1066, 1085, 1094, 1102,

1103, 1209.

Szczesnowicz Jan, kandydat filozo-

fii
'-

I, 323,

Szczuczyn, miasto — II, 1201.

Szczygielski Benedyktyn, doktor filo-

zofii — II, 569, 677.

Szczyrk, wie — II, 580.

Szczyrzyc, wie — II, 823, 824, 880,

885.

Szczyt Justynian, pisarz litewski —
I, 136,

Szebnie, wie — II, 825, 1169.

Szediwy Edward, ks. infuat — II,

871.

SzelaJakób, herszt chopów 1846 r,

—

II, 596, 598.

Szelpaki, wie — II, 826.

Szembek Józef, hr. — II, 990, 1032.

Szembek, arcybiskup mohilewski —
II, 990.

Szeparowicz Karol, S. J. — 891, 894.

Szeptycka Zofia, hrabina — II, 862.

Szeptycki Andrzej Roman, metropo-
lita Rusi — II, 856, 980, 985, 989,
1219.

Szeptycki Jan, hr. — II, 982, 1030,

1032.

Szeremetjew, prefekt cesarskiej ka-

mery — I, 237, 383.

Szergio, syndyk kocioa — I, 422.

Szerimen, lekarz — I, 417-

Szersznik Leopold, ks. ex-Jezuita —
II, 1054.

Szigeth Ferdynand, S. J. — II, 830.

Szków, miasto — I, 352.

Szkolnicki, mularz — II, 1014.

Szkoy — I, 4, 21, 23, 31, 37, 40,

43, 50, 59, 60, 61, 62, 67, 73, 74,

76, 77, 81, 82, 83, 93,94, 107,108,

109, 110, 111, 113, 115, 116, 119,

120, 122, 123, 124, 125, 126, 129,

130, 133, 140, 142, 152, 153, 154,

161, 163, 171, 174, 205, 208, 210,

218, 222, 223, 224, 225, 240, 245,

247, 248, 254, 258, 259, 264, 274,

275, 283, 285, 287, 290, 291, 292,

293, 294, 295, 296, 297, 301, 314,

315, 316, 317, 318, 323, 324, 325,

333, .836, 345, 346, 351, 353, 354,

3.56, :^.58, 360, 361, .362, 36.3, .364,

365, .366, .367, 368, 369, 370, 371,

372, 373, .375, .376, 377, 378, 379,
382, .385, .387. 388, .391, 396, 397,
401, 403, 405, 408, 411, 412, 442,
444, 445, 446, 447, 4,50, 452, 453,

465, 489, 490, 511,512,513,514.—
II, 524, 526, 532, 535, 537, 545,

548, 550, 551, 552, 553, 556, 558,

559, 564, .575, 614, 615, 619, 621,

626, 629, 630. 631, 632, 633, 634,

635, 636. 636, 639, 640, 641, 644,

645, 646, 647, 648, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 658, 659, 662, 666,

683, 691, 696, 697, 698, 699, 701,

704, 709, 711, 730, 736, 758, 766,

785, 791, 794, 796, 798, 799, 800,

801, 803, 824, 894, 838, 844, 889,

891, 894, 895, 896, 905, 915, 917,

918, 919, 921, 923, 932, 937, 939,

954, 966, 972, 994, 1005, 1006,

1009, 1013, 1014, 1019, 1025, 10-36,

1041, 1042, 1047, 1049, 10.'0, 1051,

1053, 1054, 1061, 1062, 1069. 1070,

1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1081,

1084, 1085, 1091, 1096, 1098, 1099,

1103, 1110, 1113, 1117, 1120, 1123,

1125, 1137, 1145, 1147, 1149, 1151,

1154, 1155, 1161, 1166, 1170, 1178,

1179, 1180, 1182, 1189, 1193, 1195,

1196, 1218, 1219, 1220.

Szlachtowski, adwokat — II, 876.

Szlaski Feliks, obywatel — II, 672,

673.

Szlsk - I, 97, 109, 110, 114, 115,

116, 118, 119. — II, 526, 700, 704,

745, 754, 755, 758, 761, 763, 764,

765, 766, 768, 769, 770, 787, 793,

799, 806, 807, 810, 828, 841, 879,

888, 900, 952, 955, 958, 967, 979,

980, 983, 992, 1013, 1020, 1036,

1045, 1046, 1058, 1063, 1069, 1087,

1089, 1102, 1103, 1107, 1109, 1110,

11.52, 1157, 1161, 1164, 1165, 1170,

1192, 1209, 1221.

Szlsk austryacki — II, 754, 760,

763, 769, 807, 810, 865, 967, 990,

1051, 1057, 1059, 1068, 1099, 1100,

1108, 1110, 1112, 1119, 1129.

Szlsk pruski (górny) — II, 758, 760,

7<;2, 765, 769, 798, 807, 810, 811,

866, 871, 923, 963, 967, 968, 981,

984, 990, 1006, 1059, 1065, 1066,

1068, 1100, 1158, 1159, 1169, 1188,

1191.

Szlzacy - II, 580, 696, 758, 759,

838, 1079, 1152, 1197.

Szmid Izydor, ks. — I, 384.

Szmid, mularz — II, 961.

Szodry, wie — II, 950, 962.

Szopiski Teofil, brat, S. J. — II,

838.

Szostak, pukownik — II, 835.



1287

Szostakowski Micha, S. J. — I 383.

Szotland, kolegium— I, 97, 107, 122,

123.

Szpak Klemens, S. J. — I, 435.

Szpaki, wie — II, 986.

Szpilberg, forteca — II, 643.

Szpitalna ulica w Krakowie — II,

999.

Szponarski, obywatel — I, 451.
Szporek, inynier — II, 1014.

Szpunder, chop — II, 826, 827.

Sztokholm, miasto — I, 252.

Szujski Józef, historyk — II, 1029,

1185.

Szujski, car — I, 406.

Szulak Franciszek, S. J. — I, 837,

839.

Szuiakiewicz, archimandryta boryso-
hlebski — I, 323.

Szudrzyski Zygmunt, obywatel —
II, 790.

Szurma Jdrzej, brat, S. J. — II,

1037.

Szurski Józef, S. J. — II, 990.

Szucik Jan, ks, — II, 1061.

Szuwalowowie, ksita — I, 380.

Szwaj carva, kraj — I, 104, 276. —
II, 535,' 732, 734, 905, 963, 999,

1148, 1149, 1150.

Szwajcarzy, naród — I, 345, 393. —
II, 659, 858, 1193.

Szwarc Romuald, ks. kanonik — II,

1117.

Szwecva — I, 216, 2.52. — II, 840,
990,' 1006, 1221.

Szwedzi, naród — I, 356, 393.

Szydowski Piotr, S. J. — II, 593,

635, 714, 727, 753, 890.

Szydlak Maciej, brat, S. J. — II,

1112.

Szydowski Antoni, S. J. — II, 831,

1049, 1079.

Szydowski Baej, S. J. — II, 911,

912, 930, 1003, 1004, 1095.

Szydowski Szymon, kasztelan ar-
nowski — I, 41, 55.

Szydowski Teofil, kasztelan mazo-
wiecki — I, 28, 29.

Szymonowicz, poeta — I, 445.

Szymonowiczowa Józefa, obywatel-

ka — II, 879.

Szymser, rzebiarz - II, 910.

Szyrkiewicz Bazyli, brat, S. J. — I,

318.

Szyryn Franciszek, S. J. — I, 355.

Szyryn Józef Piotr, obywatel — II,

973.

JE2UICI W rOUCi. V

Szysza, rzeka — I, 429.

Szyszkowski Pawe, dozorca domu

—

II, 986.

T.

Taaffe, hr. vice gubernator — II, 535,

536, 538, 560. 561, 630, 631, 663,

664, 670, 707, 708, 709.

Tacyt — I, 61.

Talowski, budowniczy — II, 1121.

Tamara, minister — I, 251, 300, 433.

Tamaseni, wie rumuska— II, 1079,

1081.

Tanaszów Krzysztof, ks. ormiaski

—

I, 422.

Tantiszew, komendant mosdocki —
I, 412.

Tanucci, markiz — I, 271, 274.

Tarentu ksina — I, 454, 455.

Targowicka konfederacva — I, 89,

217.

Targowiska, wie — I, 94.

Tarnawski Józef, ksidjs ruski — II,

595.

Tarnawski Wiktoryn, ks. proboszcz

—

II, 587.

Tarnobrzeg, miasto — II, 840.

Tarnopol, miasto — I, 452.— II, 534,

535, 536, 538, 541, 543, 544, 545,

546, 5ól, 552, 553, 560, 565, 585,

591, 615, 617, 623, 625, 626, 627,

628, 629, 633, 634, 635, 641, 643,

644, 645, 646, 647, 649, 651, 652,

654, 6.57, 658, 683, 6«9, 699, 703,

704, 712, 715, 735, 742, 750, 751,

754, 759, 784, 798, 799, 803, 804,

805, 822, 823, H26, 827, 837, 845,

858, 874, 883, 891, 900, 917, 918,

920, 923, 924, 926, 927, 929, 931,

932, 935, 937, 938, 939, 940, 941,

970, 994, 1022, 1148, 1149, 1150,

1151, 1152, 1155, 1157, 11.58, 1159,

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,

1178, 1183, 1189, 1193, 1194, 1195,

1199, 1204, 1205.

Tamopolanie — II, 938, 1027, 1033.

Tarnów, miasto — II, 533, 583, 584,

585, 596, 606, 609, 610, 611, 616,

681, 694, 703, 754, 823, 824, 861,

880, 882, 888, 992, 1099, 1149,

1176, 1189, 1197, 1198.

Tarnowiec, wie — II, 818, 819.

Tarnowska Jadwiga, hr. — II, 1127.

Tarnowski Jan, hetman wielki — II,

609, 626, 982.

86
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Tarnowski Stanisaw, hr. — II, 852,

982.

Tarnowski Wadysaw, ir. — II, 719,

722, 725.

Tarnowscy, hrabiowie — II, 1035.

Tarnowszczyzna — II, 627.

Tatarya — I, 269.

Tatarzy— I, 268, 393, 406, 409, 411,

437. — II, 626, 628.

Tatarzyski Stanisaw, ks. — II, 617.

Tatry, góry — II, 612, 891, 1114.

Tauer Jan, S. J. — II, 838, 965, 967,

968.

Tchorzewski Jakób, S. J. — I, 94.

Tchórzniccy, obywatele — II, 1035.

Tchórznicki, prezes apelacyi — II,

909.

Teopol, willa kolegium dyneburskie-

go — I, 354.

Teatralna ulica we Lwowie — II,

1139.

Teatyni, zakon — I, 40.

Tczynek, wie — II, 998.

Tedeschi Kamil, S. J. — II, 945, 970.

Temeszów, wie — II, 869.

Templaryusze, zakon — II, 1150.

Tenczyn (Tenin) — II, 1052.

Teodorowicz Józef, arcybiskup — II,

916, 1140.

Teodorówna Marya, ksina— I, 330,
335.

Teodozya, miasto — I, 422.

Teofil w., mczennik — II, 675.

Tercyarki, zakon — II, 1036, 1069.

Tercyarze, zakon — II, 915, 1061.

Terek, rzeka — I, 409.

Teresa w. — II, 1169.

Teresianum, akademia — II, 1198.

Terlecka Aleksandra — II, 938.

Terlecki, ks. — II, 1196.

Tcrsi Józefa, markiza — I, 444.

Teszetice, wie na Morawach — II,

1178.

Tetmajer Antoni — II, 606.

Texas, stan Ameryki — II, 838.

Textoris, mandataryusz — II, 682.

Teybner, mynarz — II, 881.

Theils Ignacy, senator — II, 629.

Thein Maciej, S. J. — I, 332.

Theiner Augustyn, ks. Oratoryanin

—

I, 98. - II, 1148, 1150, 1186.

Thibaut, ks. — II, 1205.

Thieman Henryk, S. J. — II, 891.

Thir Antoni, prowincya Dominika-
nów — II, 928, 930, 931, 932, 935.

Thiers, historyk — II, 1186.
Thuiner Chrystian, S. J. — II, 717.

Thuma, pukownik — II, 1042.

Thun, hr. radca gubernialny — II,

734, 785, 793, 794, 795, 796, 799,

800, 801, 802, 803, 817, 917.

de Thiirmann, starosta tarnopolski—
II, 535, 625, 626.

Tichtamusz, han — I, 409.

Timur, han tatarski — I, 409.

Tinos, wyspa — II, 1147.

Titz Wacaw, S. J. — II, 970, 1087,

1120.

Tivoh, miasto — I, 283.

Tkaczyska Anna — II, 938.

Tuste, miasteczko — II, 569, 817.

Tobolsk, miasto — I, 390, 435.

Tock Stefan, S. J. — II, 614, 754.

Tostoj Lew, powieciopisarz — II,

1179, 1198, 1201.

Tostoj Teodor, hr. — I, 307, 342,

345, 457, 459.

Tostojowa, hrabina — I, 388, 454,

466, 467.

Tostojowie — I, 380. — II, 1198.

Tomanek Wincenty, brat, S. J. — II,

756,
Tomasów, gubernator cywilny — I,

362.

Tomasz w. z Akwinu — I, 475. —
II, 1180.

Tomicki, ks. — II, 776, 779. •

Tomkiewicz Stanisaw, brat, S. J. —
II, 862.

Tomkowicz Stanisaw, konserwator—
II, 1003.

Tomkowiczowa z Wyków — II,

985.

Tomniczak Wawrzyniec, S. J. — II,

1192.

Toms Karol, praat — II, 705.

Tomsk, miasto — I, 313, 429, 430,

434, 435, 438, 439. — II, 1032.

Tonkoszorówka, kolonia nad Wog

—

I, 394, 396.

Topolnicki, obywatel — II, 1020.

Torbacki Mikoaj, mieszczanin — II,

594.

Toriani Felicyan, Benedyktyn — II,

678.

Toru, miasto — I, 54. — II, 947,

1144.

Toskana, miasto — I, 104, 275.!

Toszek (Tost) miasto na Szlsku —
II, 764.

de Toul, ks. biskup — II, 1150.

Towiaski, sufragan wileski — 1,

132, 150, 151, 188.

Trajan, cesarz — II, 816.
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Trajetto, kardyna — I, 114.

Trapici, zakon — I, 223, 287.

Trawnik, miasto — II, 885.

Trebia, miasto — I. 239.

Trembecka, obywatelka — II, 604.

Trembicka — I, 133.

Trembowla, miasto — II, 827, 922,

925.

Treskin Mikoaj Iwanowicz, guberna-
tor — I, 436.

Trewir, miasto — II, 1164.

Tnentel Adolf, S. J. — II, 756.

Trojanowski, urzdnik cyrkularny —
II, 596.

Tropie, wie — II, 607.

Trocianiec, wie — II, 576, 577,

588,
Trubecki, ksi — I, 462.

Trusiski Franciszek, brat, S. J. —
II, 575.

Truskawiec, miejsce kpielowe — II,

937.

Trvbalski Antoni, ks. proboszcz —
ii, 615.

Trydent, miasto — II, 741.

Trynitarze, zakon — I, 362. — II,

726, 1030.

Trzaskowski Bronisaw, S. J. — II,

752.

Trzebnica, klasztor — II, 1060.

Trzemeszno, miasto — II, 775.

Trzeniów, wie — II, 825.

Trznadel Antoni, ks. dr. profesor

uniwersytetu krakowskiego — II,

989.

Trzyniec, wie — II, 1060, 1065.

Tuch, malarz — II, 911, 1137.

Tuchów, miasto — II, 568, 569, 581,

616, 617, 661, 663, 677, 678, 679,

681, 688, 861, 889, 1182.

Tucydides, autor grecki — II, 1193.

Tungusk, miasto — I, 437.

Turcy — II, 628, 1133. 1192.

Turcya, kraj — I, 216. 334,365,394,
409, 410, 411, 483. — U, 569,

1166.

Turczynowicz, kanonik — I, 134.

Tiirek, fabrykant — II, 1064.

Turek JózcI, rzebiarz — 11, 1117.

Turgeniew, tajny radca — I, 497.

Turka, miasteczko — I, 91.

Turku Tadeusz, obywatel— U, 628,

651.

Turn-Severin, miasto w Rumunii —
II, 1091.

Turski Fel., biskup ucki — I, 21,

35, 48.

Turyn, miasto — I, 479. - II, 890,

1149, 1183.

Turyno Longin, S. J. — I, 371.

Turvnsk, miasto — I, 430.

Turwia, wie — II, 771, 948, 950.
Turzska Maryanna — II, 938.

Turzepole, wie — II, 863.

Tuszowski Józef, S. J. — II, 938,

1004, 1118, 1199, 1206, 1209.

Tuzla, miasto w Bonii — II, 834,
835.

Twardowski, autor — I, 328.

Twardowski Bolesaw, proboszcz —
U, 938, 939.

Twardowski Ignacy, wojewoda kali-

ski — I, 26, 35, 38, 41.

Twardowski Micha, S. J. — II, 1189.
Twaróg Józef, ks. proboszcz — II,

1035.

Twer, miasto — I, 333.

Tyc Karol — II, 735.

Tychowski Szymon, S. J. — II, 818,

827, 828, 829, 1006, 1010, 1011,

1013, 1014, 1040, 1043, 1117, 1118.

TyfUs, miasto — I, 409.

Tykocin, miasto — 11, 1201.

Tylka Jacek, S. J. — II, 1176.

Tyla, miasto — I, 97, 107, 117, 120
289.

Tyniec, opactwo, potem kolegium S.

J. — II, 546, 661, 669, 671, 681,

682, 683, 684, 687, 689, 690, 692,

694, 940, 970, 992, 1149, 1194,

1195, 1204.

Tynna, wie — II, 1168.

Tyrawa wooska, miasteczko — U,

848.

Tyrnawa, miasto — II, 667, 804, 830,

843.

Tyrol,' kraj — I, 401. - 11, 739, 741,

754, 756.

Tyrolczycy, naród — II, 739, 741,

930, 1066.

Tymienica, miasto — 11, 573.

Tyszkiewicz Zdzisaw, hr.— I, 447.

—

II, 1021, 1030.

Tyszyski Józef, Franciszkanin — 1,

384.

Tywankiewicz Wincenty, S. J. — 1,

347, 348, 352, 370. 372. - II, 535,

536, 626, 629, 665, 679.

U.

Ubogie Siostrzyczki, zakon — II, 836.

Ubryk Barbara, zakonnica — U, 974.
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Uczanowice, wie — T, 333.

Udysk, miasteczko — I, 437.

Ufryjewicz, ks. Dominikanin — II,

73t).

Ujejski, poeta — II, 1026.

Ukraina, kraj — I, 75, 259, 292, 334,

442. — II, 1078, 1196.

Ulanów, miasteczko — II, 818, 819.

Ulivi, subdyakon — II, 1084.

Ulsemba Piotr Kanizy, murzyn — II,

887.

Ulucz, wie — II, 848.

Ungurzy (Wgrzy w Rumunii) — II,

1079, 1080, 1081.

Ungiern. baron — I, 370.

Unici, Rusmi — I, 176, 186. — II,

605, 806, 829, 832, 833, 834, 850,

853, 891, 1001, 1059. 1161, 1170,

1192, 1201, 1219, 1220.

Unienkerka, osada sybiryjska — I,

437.

Upita, miasteczko — II, 1194.

Ural, góry -- I, 429.

Uram Aleksander, S. J.— II, 900, 925,

937, 995, 1014, 1113, 1127.

Urban VIII, papie — II. 598.

Urban Jan, S. J. — II, 989, 1014,

1200.

Urbanek Józef, S. J. — II, 1206.

Urbanowicz, pukownik — II, 835.

Urszula, w. — H, 1206.

Urszulanki, zakon — II, 534, 766,

778, 809, 810, 814, 823, 824, 937,

955, 1004, 1098, 1099, 1110, 1126,

1159.

Uruska, hrabina — II, 585.

Uruski Seweryn, hr. — II, 575.

Uciug, miasteczko — I, 432.

Ustab na Kaukazie — I, 416.

Ustro, miasteczko — II, 1059.

Uszacz, miasteczko — I, 334, 335.

Uwarow, hrabina — I, 454.

Uwada, wie - I, 89, 313, 324, 354,

356, 357. - II, 1147, 1152.

V.

Yarin Józef, S. J. — II, 1183.

Yancai Jan, ks. unita — II, 1089,

1090.

Vals, miasto w Francy i — II, 757,

1173.

Vaz Józef, S. J. — II, 1190.

Yidoni Piotr, nuncyusz — II, 1133.

Yiela, malarz — I, 336.
da Vinci Leonard — II, 1199.

Vivien, obywatel — II, 754.

Vivier Aleksander, S. J. — II, 1154,

1195, 1203.

Yisconti, nuncyusz — I, 110.

Yenturi Dominik, S, J. — I, 401.

Yerdier, jenera dywizyi — I, 342.

Yeiiinden Józef, brat, S. J. — I, 402.

Yerstaendig, yd — II, 840.

Yuillaume, autor — II, 1159.

Yiillers, rzdca — II, 966.

W.

Wacek Józef, brat, S. J. — II, 1037.

Wadowice, miasto — II, 613, 682.

Wagner, nadradca — II, 958, 962.

Wagner, ex- Jezuita — I, 240.

Wagner Augustyn, S. J. — II, 696,

829, 922, 967, 1043, 1044, 1067,

1074, 1089, 1090, 1102, 1111.

Wahl, ks. proboszcz — II, 841.

Wahlstatt, wie na Górnym Szlsku—
II, 769.

Wakulski, komendant placu — I, 513.

Wala Józef, Dominikanin — II, 983.

Wall Tomasz, S. J. — II, 807, 867,

1095, 1096, 1190, 1214, 1215.

Walczyski Stanisaw, ks. infuat —
II, 822.

Walencya — I, 232, 250.'^

Walewski Józef, hr. — I, 399.

Walica, suca — II, 1064.

Walner Solomea, obywatelka — II,

719.

Waluchiewicz, ks. ruski — II, 587.

Walutyna, wie — I, 343.

Waluynicz Teodor, S.J.— I, 438.—
II, 608, 610, 690, 992.

Wacz, miasto — I, 97, 107, 123.

Waga Leon, biskup tarnowski — II,

889, 912, 1112.

Waksmowicz Jakób, S. J. — I, 213'

Wama, wie bukowiska — II, 1049.

Wariczuk Jan, ks. — II, 602.

Wakowicz, archidyakon — I, 250.

Waradyn, miasto — II, 543.

War, miasteczko — II, 729.

Warkalewicz Piotr, S. J. — II, 714.

Warklany, miasteczko — I, 355.

Warmia, kraj — I, 111, 114, 116,

119. - II, 745, 806, 811, 814, 841,

946, 1013.

Warmiczycy — II, 1147.

Warmiski Ignacy, ks. dr. — II, 983.

Warmuszyski Antoni, proboszcz —
II, 574.
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Warol Alojzy, S. J. — II, 839.

Warszawa, miasto — I, 2, 3, 8, 10,

12, 24, 31, 36, 41, 43, 48, 52, 72,

73, 76, 80, 101, 113, 119,120, 123,

124, 129, 130, 133, 145, 148, 153,

155, 167, 170, 172, 179, 185, 187,

191, 193, 198, 203, 209, 288, 349,

350, 458, 459. — II, 612, 618, 619,

620, 723, 794, 833, 905, 910, 920,

969, 1147, 1153, 1167, 1176, 1178,

1180, 1181, 1182, 1203, 1208.

Warszawianie — II, 1181, 1205.

Warszewicki Stanisaw, S. J. — II,

1131.

Warta, rzeka — II, 943, 1170.

Wartenberg, miasto — 1, 97, 101.

Warzeszkiewicz Wadysaw , komi-
sarz — II, 1123.

Warzyce, wie — II, 825.

Waschki Jan, S. J. — I, 213.

Washington, miasto i stan — I, 285.

Wasilewski Józef, S. J. — II, 829,

1117.

Wasiutowicz Aleksander, S. J. — II,

891.

Wasylczykowa, ksina — I, 466.

Wasyliszyn Grzegorz — II, 938.

Waszuka Józel", muzyk — II, 1203.

Waszyca Arnold, S. J. — II, 829,

83U 1021, 1023, 1047, 1048, 1049,

1059, 1126, 1128.

Watra-Moldawica, wie — II, 1049.

Watykan, palc papieski— I, 72, 194,

464. — II, 1066, 1221.

Wawrzeczka Józe', S. J. — II, 573,

754, 768, 815, 866, 967.

Wawrzkiewicz Antoni, mieszczanin

—

II, 89.

Waza Ferdynand Karol, biskup wro-
cawski — II, 765.

Wazowie — II, 1189.

Wayski, biskup chemski unicki —
II, 1219.

Wbrno, miasto — II, 1110.

Wchów Sobek, chop — II, 894.

Wciso Jan, ks. proboszcz — II, 890.

Webelun, ks. JJominikanin II, 927.

Weber Józef, arcvbiskup — II, 91H,

932, 934, 938,
'

1020, 1046, 1047,

1049, 1089, 1140.

Weber Józel", brat, S. J. — II, 756.

Weber Juliusz, kleryk-— II, 1085,

1089.

Wgclewski Wincenty, S. J. — II,

991.

Wgry, kra] — I, 106. — II, 543,

544, 547, 592, 604, 613, 617, 618,

666, 667, 675, 804, 948, 1109,

1188.

Wgrzy, naród — I, 403, 417. — II,

612, 657, 666, 667, 677, 689, 714,

830, 1049, 1070. 1072, 1087.

Wehinger, ks. — II, 984.

Weigel, iDurmistrz krakowski — II,

982.

Weiss Jan, S. J. - II, 769, 991.

Weisswasser, wie — II, 810.

Welehrad, stare opactwo na Mora-
wach — II, 1107.

Welfy, stronnictwo polityczne — II,

958.

Wendler Maciej, obywatel - II, 651.

Wendrock. autor — I, 309.

Wenecya, miasto — I, 240, 243. —
II, 979, 1203.

Wercholesk, osada — I, 437.

Werde, hr. jenera — I, 342, 343.

Wereszczaka Daniel, brat, S. J. — I,

352. - II, 570.

Werezumski Antoni, brat, S. J. — I,

508.

Werona, miasto — I, 209, 275.

Wersal, rezydencya królów francu-

skich — II, 595, 638, 815, 956.

Wesely, ks. Minoryta - II, 1102.

Weseyj, Bazylianin — II, 1012.

Wesoa, wie — II, 818, 825.

Wesoa, przedmiecie w Krakowie —
II, 972, 973, 982, 984, 1160.

Westfalczycy — 1, 124, 367, 372.

Westfalia, miasto — II, 837, 867, 888,

990, 995, 1006, 1036, 1045, 1068,

1109, 1170.

Westraby w Rugii — II, 841.

Wiatka, miasto — II, 984.

Wiaewicz Wacaw, proboszcz ex-Je-

zuita — I, 26, 28, 29.

Wiazemscy, kniaziowie — I, 380.

Wiaziemski, knia — I, 192, 193, 197.

Wiazemski Piotr — I, 880.

Wiamilinow, jenera gubernator —
1, 476, 477, 480.

Wibbeken Marcin, brat, S. J. — II,

570.

Wichert Hiergnim, S. J. — I, 155,

178, 208, 225, 239, 264, 336, 337,

351, 353, 364, 365, 366, 371.

Widacz, folwark — II, 862, 863.

Widemann Józef, brat, S. J.— I, 332.

Widmann Karol — II, 375.

Widnawa (Widyniów), miasto — II,

1057, 1112, 1119.

Wiecki Wiktor, S. J. — U, 1199.

Wickowski Antoni, S. J. — I, 92.
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Wiede, miasto - I, 11, 24, 94, 101,

112, 122, 185, 198, 221, 256, 260,

270, 328, 350, 377, 403, 405, 457,

468, 490. — II, 529, 530, 531, 532,

533, 536, 537. 538, 540, 542, 543,

550, 554, 560, 568, 578, 583, 590,

591, 595, 596, 599, 600, 626, 632,

641, 642, 643, 652, 655, 637, 661,

662, 664, 672, 677, 680, 695, 699,

701, 712, 718, 724, 725, 730, 733,

735, 736, 738, 742, 743, 774, 785,

794, 795, 796, 802, 826, 833, 850,

866, 892, 893, 896, 897, 903, 904,

910, 919, 928, 929, 969, 973, 974,

976, 97S, 999, 1030, 1040, 1063,

1064, 1066, 1068, 1077, 1122, 1132,

1146, 1148, 1167, 1174, 1186, 1192,
1203.

Wiefel Maciej, brat, S. J. — II, 626.

Wielewicki Jan, S. J. — II, 1160.

Wieihorski, szlachcic — I, 262.

Wieliczka — II, 581, 608, 687, 688,
985 992 994.

Wielkopolanie — I, 288. - II, 776,

784, 785, 915, 1119, 1146, 1159,

1165, 1167, 1169, 1170, 1198.

Wielkopolska — I, 74, 288. — II,

853.

Wielogowski Walery, publicysta —
II, 579.

Wienerneustadt, miasto — II, 864.

Wierciski Antoni. S. J. — II, 831,

1048, 1049, 1079, 1091.

Wierciski Feliks, S. J. — II, 1084,

1086, 1110.

Wierzbiski, powstaniec — II, 1170.

Wierzbiski Benedykt, Cysters — II,

621.

Wierzbówka, rzeka — I, 372.

Wierzchlejski Franciszek Ksawery,
arcybiskup — II, 594, 676, 713,

736, 752, 821, 827, 844, 845, 927,

928, 978.

Wiesioowscy, szlachta — II, 609.

Wiewiórka, wie - II, 609, 610,611.
Wiktorowa z Górskich Lucyna, oby-

watelka — II, 1175.

Wilczek Franciszek, hr. gubernator —
II, 73'.^ 740.

Wilczewski, podkomorzy — I, 19.

Wilczkiewicz Aleksander, S. J. — II,

. 829, 863, 995, 1013, 1014, 1068,
1095.

Wilczyska, wie — II, 606.
Wild, ksigarz — II, 1074.
Wilda, przedmiecie Poznania — 11,

955.

Wilkowice, wie — II, 580.

Wilno, miasto — I, 14, 61, 63, 65,

76, 129, 137, 188, 206, 247, 253,

290, 294, 315, 343,345,360,449.-
II, 677, 920, 1145, 1147, 1160, 1166,

1182, 1190, 1196, 1208.

Wielopolscy, hrabiowie — II, 983.

Wilten, wie tyrolska — II, 739, 740.

Wilusz Jdrzej, S. J. — I, 94.

Wincenty a Paulo, w. — I, 484. —
II, 808, 810, 815, 823, 824, 923,

1019, 1098.

Windhorst, prezes partyi centrum —
II, 958, 1179.

Windischgraetz , ksi — II, 793,

794, 914.

Windischgraetzowa — II, 1066.

Windprecht Alojzy, brat, S. J. — II,

940.

Winnica, miasto — I, 252, 292, 328.

Winniki, wie — II, 728, 818.

Winterberg, miasto — II, 1165.

Wirtemberska, ksina -— I, 386.

Wirtemberska Marya Teodorówna, ca-

rowa — II, 1195.

Wirtemberski Aleksander, ksi — I,

301, 320, 330, 341, 359, 360, 361.

Wisconsin, miasto i stan w Amery-
ce — II, 838.

Wiseman, kardyna — II, 1205.

Wisenberg, wie — II, 721.

Wisa, rzeka — II, 789, 986, 1059.

Winicz, miasto — II, 547, 581.

Winiowczyk, miasto — II, 587,

922.

Winiowski Hugo — II, 638.

Winiowski Teofil — II, 638.

Wissen, pukownik — I, 462.

Wissinger Jakób, S. J. — I, 333, 350.

Wistko, profesor akademii wile-
skiej — I, 315.

Wiszniewski Micha, literat — II, 954.

Witalis, archimandryta — II, 1209.

Witebszczanie — II, 911, 1204.

Witebsk, miasto — I, 125, 200, 201,

218, 285, 295, 296, 313, 324, 332,

334, 338, 339, 341, 342, 346, 348,

349, 350, 359, 360, 361, 362, 367,

451, 507. — II, 939, 1146, 1149,

1194, 1204.

Witgenstein, jenera rosyjski — I,

342, 343, 344, 345.

Withe Andrzej, S. J. — I, 285.

Witków, miasteczko — II, 570, 775.

Witkowski Franciszek, S. J. — I, 92.

Witkowski Józef, S. J. — II, 831.

Witkowski Maciej — I, 420.
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Witosawski, burmistrz — IT, 1094.

Witosawski, kanonik przemyski —
II, 663.

Witów, wie - II, 613.

Witry d'Everlange Robert, S. J. —
I, 402, 403, 404, 405.

Wizgintt Ludwik. S. J. — I, 213.

Wizytki, zakon — I, 452. — II, 979.

Wadykaukaz — I, 415, 416, 421.

Wadysaw IV — I, 6, 106. - II,

1133.

Wazowicze, wie — I, 333.

Wochy, kraj - I, 144. 176, 200, 209,

239, 250. 252, 260, 271, 274, 276,

278, 288, 314, 404, 411, 415, 427,

490, 505, 515. — II, 523, 531, 535,

542, 560, 565, 568, 734, 835, 858.

902, 940. 1146, 1152, 1177, 1193.

Wochy, naród — I, 206, 249, 276,
279," 331, 332, 336, 344, 349, 350,

367, 382, 390, 395, 4ul, 402, 404,

456, 457. - II, 689, 834, 890. 955,

1070, 1072, 1077, 1078, 1146, 1195,

1198.

Wodek Ignacy, S. J. — I. 164.

Wodzimierz, miasto — I, 60.

Wnk Stanisaw, S. J. — II, 839,

1019.

Wobbe Józef, S. J. — I, 123.

Wodianer, konsul austryacki — II,

1084.

Wojciech w. — II, 1206.

Wojciechowski Piotr, brat, S. J. —
II, 1210.

Wójcikowski Dyonizy, aptekarz — II,

694, 699, 701, 750, 821, 822, 828.

Wójcikowski Wadysaw, S. J. — II,

701, 903, 905. 906, 972, 984, 998,

1036, 1057, 1059, 10i^2.

Wojdzbunowie, szlacita — I, 510.

Wojenkowska Krystyna, obywatelka —
II, 1132.

Wojewódzki Jan, podczaszy brzeski

—

1, 373.

Wojnar Jan, S. J. - II, 991.

Wojnarowicz Leon, akademik— II, 602.

Wojnarowicz, dzierawca — II, 602.

Wojniowicz, ks. — I, 440.

Wojszwio Jan, S. J. — I, 407, 408,

411, 413, 414, 415, 418, 419, 422,

423, 424, 425, 426, 428, 515. - II,

560, 659.

Wojtarowicz Józef, biskup tarnow-
ski — II, 600, 703, 736, 971.

Wojtechowski Józef, S. J. — II, 754,

760, 764, 766, 767, 769, 817, 818,
895.

Wojto Wadysaw, S. J. — II, 939,

1026, 1206.

Wojtych Jan, jubiler — II, 1137.

Wojtyszków, wie — II, 1110.

Wojutycze, wie — II, 1035.

Wola radziszowska, wie — II, 686,

687.

Wolak Pawe, brat, S. J. — II, 1191.

Wolan, jenera — I, 341.

Wolff Antoni, S. J. — II, 878.

Wolff, ideolog — I, 487.

Wolfgang Karol — II, 725.

Wolski, S. J. — I, 94.

Wolszlegier Julian, S. J. — II, 839,

1006, 1021, 1069.

Wolsztyn, miasto — II, 789.

Wolter, filozof — I, 326.

Woga, rzeka — I, 268, 393, 394,

396, 406, 408, 429, 433, 435. — II,

880, 1038, 1148.

Wok, adjutant — I, 133.

Wokoski, ksi — I, 462.

Woków, wie — II, 1127.

Wokowicki, obywatel — II. 862.

Woochy, naród — II, 626,
' 1040.

Woodkowicz, pose miski — I, 20.

Woodko\yicz, biskup ruski

—

II, 1219.

Woogda, miasto — I, 250, 262.

Wooszczyzna, kraj — I, 269. — II,

1070.

Wooszynowski Joachim, ucze — II,

1034.

Woy, kraj - I, 223, 245, 248, 259,

292, 334, 440, 442. - II, 609, 627,

840, 860, 903, 971, 1036, 1204.

Woyce, wie — I, 342.

Woyniacy — II, 940, 1169, 1174.

Worcester, miasto — II, 837.

Worishofen, wie bawarska — 11,

868.

Worocow Aleksander, hr. — 1, 366,

465.

Woronicz Ignacy, brat, S. J. — I,

411. — II, 676.

Woronicz Jan Pawe, cx-Jezuita, bi-

skup krakowski — I, 447. 490. —
II, 612, 618, 620, 621, 622, 623,

1194.

Woronow, dobra pod Moskw— I, 465.

Wottuwa, radca sdu — II, 7.">4.

Woniki, wie — II, 7()4.

Wróbel Ignacy, inspektor kolei pa-
stwowych — II, 1123.

Wróblewski Alfred. S. J. - II, 824,

829, 871, 911, 912, 913, 914, 916,

1012, 1068, 1095, 1097, Uli, 1174,

1206.
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Wróblowice, wie - II, 687, 722.

Wrocaw, miasto - I, 97, 100, 111.—
II, 616, 669, 759, 761, 766, 767,

778, 808, 810, 947, 1056, 1068,

1110, 1111, 1154, 1156, 1172, 1173,

1174, 1203.

Wroniawy, wie — II, 777.

Wroska, obywatelka — I, 414, 415,

416.

Wschowa, miasto — I, 51.

Wuchaliusz Jan, S. J. — II, 1464.

Wujek Jakób, S. J. — I, 467, 468. —
II, 616, 1185.

Wnrm Mikoaj, inspektor cowy —
I, 384.

Wybicki Józef, wizytator szkó — I,

76, 289.

Wybranows ki Aleksander — II, 599.

Wygnanka, wie — II, 941.

Wykoty, wie — II, 1035.

Wyrwicz Karol, S. J. — I, 14, 24,

65, 73.

Wyrzysk, wie — II, 1169.

Wysocki Szymon, S. J. — II, 1160.

Wysowa, wie — II, 972.

Wyspiaski, poeta i malarz

—

II, 1198.

Wysocko, wie — II, 577, 754, 1152.

Wystrzyca, rzeka — II, 964.

Wyszki, wie — II, 1176.

Wyszkow^ska Bronisawa, obywatel-

ka — II, 888.

Wyniany, wie — II, 818.

Wyycki, arcybiskup — II, 574.

Wzdów, wie — II, 864.

Y.

York nowy, miasto — II, 287, 837.

Younck de Blankenheim — II, 1170.

Z.

Zabecze, wie - II, 700, 882, 885,

888, 889.

Zabocki — 1, 41.

Zabocki, nauczyciel — II, 387.

Zabotów, miasteczko — II, 1099.

Zabotowika ulica w Stanisawowie—
II, 1014.

Zaborówka, iolwark — I, 337, 341.

Zaborski Wadysaw, S. J. - II, 981,

982, 991, 1179, 1180, 1187, 1188,

1210.

Zabrzeg, wie — II, 1130.

Zabudziski Jan, S. J. — II, 714.

Zacharewicz Ignacy, S. J. — I, 395,
396. - II, 658, 714.

Zachariaszewicz Grzegorz, biskup su-

fragan owicki — I, 65. —II, 1215.

Zachariasiewicz Ksawery Abgar, bi-

skup — II, 552, 585, 632, 646, 674,

720, 735.

Zachariewicz Alfred, radca budowni-
ctwa — II, 1137.

Zacharski Sebastyan, kanonik prze-

myski — II, 675.

Zadunajski, przydomek Rumiaco-
wa - I, 177.

Zadunowie — I, 364.

Zaengerle Roman, biskup — II, 736.

Zagórz, wie — II, 857.

Zajczkowski Jan, aptekarz — II,

673.

Zajczkowski Kazimierz, kleryk, S.

J. — II, 705.

Zakliczyn, miasteczko

—

II, 606, 823,

879, 888.

Zakhka Stefan, ucze — II, 1036.

Zakopane, wie — II, 612, 615, 1112,

1113, 1114, 1115, 1116, 1119, 1199.

Zakrzewski, budowniczy — II, 932.

Zakrzewski, pose poznaski — I, 20.

Zakrzewski Jan, S J. — II, 937,

1113.

Zalasowa, wie — II, 569.

Zalasówka, wie — II, 610.

Zaleska, jeneraowa — II, 1126.

Zaleski, kandydat do zakonu— I, 513.

Zaleski, ks. proboszcz — I, 356.

Zaleski Joachim, S. J. — I, 350.

Zaleski Jozafat, S. J. — I, 326. — II,

588, 696, 721, 753, 940, 1151.

Zaleski Marcin, wizytator — I, 296,

315.

Zaleski Wacaw, radca dworu — II,

596.

Zaleski Wadysaw Micha, arcybiskup

tebaski - II, 1190.

Zaleszczyki, miasto — II, 827, 1190.

Zaliwski Józef, partyzant — II, 637,

639, 697.

Zaleski Joachim, S. J. — I, 352.

Zaski Leon, ks. proboszcz — II,

725.

Zaleski Stanisaw, S. J. — II, 766,

772, 774, 776, 778, 780, 821, 822,

823, 824, 885, 891, 903, 90.5, 911,

975, 980, 981, 982, 994, 1001,

1003, 1004, 1007, 1012, 1013, 1015,

1120, 1162, 1184, 1210, 1219.

Zaski Stefan, S. J. — II, 586, 587,

588, 608, 609, 610, 614, 645, 721,

993.

Zaoce, miasteczko— II, 570, 588, 590.
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Zauski, hr. — II, 672.

Zauski Andrzej, biskup kijowski —
I, 75.

Zauski Antom, ks. proboszcz — II,

844.

Zauskowski szyb solny — II, 678.

Zambeza, kraj — II, 838, 887, 1158,

1176.

Zamojscy, hrabiowie — II, 885.

Zamojska, hrabina — II, 593.

Zamojska Joanna Barbara — II, 627.

Zamojski Andrzej, kanclerz w. k. —
I, 22.

Zamojski Jan, wojewoda sandomier-

ski - II, 627.

Zamojski Franciszek, ucze — II,

1030.

Zamojski Tomasz, kanclerz w. k. —
II, 627, 628.

Zamojski Wadysaw, hr. — II, 885,

1114, 1166, 1192.

Zanki, wie — I, 133.

Zapolski Eugeniusz, ks Franciszka-

nin — II, 1075.

Zaranek Jan, S. J.~I, 318, 349, 361, .

362.

Zardetti Otton, biskup — II, 1091.

Zaremba Jakób, S. J. — I, 350.

Zarszyn, miasteczko — I, 91. — II,

817, 845, 1175.

Zarudzie, przedmiecie Tarnopola —
II, 932.

Zarzycka, obywatelka — II, 754.

Zassów, wie — II, 582, 609, 879.

Zastawna, miasto — II, 569, 571.

Zatzek Ludwik, architekt — II, 1063.

Zauderer Emil, ks. — II, 899.

Zauh Wincenty, S. J. — II, 710
Zawadowski, minister — I, 294, 295,

296.

Zawadzki Franciszek, owczy kijow-

ski — II, 728.

Zawistowski Micha, ks. — II, 587.

Zawisza Czarny, rycerz — II, 607.

Zawiszewski, ks. proboszcz — II,

679.

Zbara, miasto — II, 629, 827, 925.

Zbijewska, kasztelanowa kaliska —
I 39.

Zbóiska, wie — II. 1026^.

Zborów, miasto — II, 925.

Zdunikowski Mateusz, krawiec — II,

649.

Zdarska, z domu Koszowska — I,

396.

Zdarski Felicyan, obywatel— I, 396.

Zdziechowski M., profesor— II, 1200.

JEZUICI W POLSCE. V.

Zdzieska, obywatelka — II, 605.

Zdzieski Stanisaw — II, 605.

Zdzieski Tomasz, obywatel — U,

688.

Zebrzydowski, obywatel — II, 1220.

Zedlitz, hr. minister — I, 113.

Zelada, kardyna — I, 84, 85, 89,

100, 103.

Zeplichal Antoni, ks. — I, 116.

Zerbst Anhalt Katarzyna, ksinicz-
ka — I, 485.

Zeydler Jan, S. J. — I, 357.

Ziegler Grzegorz, biskup — II, 540,

544, 546, 547, 554, 557, 561, 615,

666, 669, 677, 679, 681, 682, 685,

694, 738, 739.

Zielenice, wie — I, 44.

Zieliski Franciszek, brat, S. J. — II,

882, 891.

Zielonko Cypryan, brat, S. J. — II,

706.

Ziemba Józef, policyant dominialny—
II, 503.

Ziembiccy, obywatele — II, 1126,

1128.

Ziemialkowski Floryan, minister —
II, 735, 908.

Zienkowicz Micha, biskup — I, 352.

Zimna Woda, wie — II, 586, 603.

Zimowski Antoni, brat, S. J. — II,

756, 917.

Zingler, ks. — II, 961.

Zinzendorf, sekciarz — I, 394.

Zoczów, miasto — II, 587, 799, 803,

817, 818, 823, 940, 1184.

Zotniki, wie — II, 817, 922.

Zmartwychwstacy, zakon — II, 855,

890, 983.

Znamirowski, ks. kanonik — 11, 609.

Zofia, arcyksina — II, 795.

Zopot, starosta — II, 1066.

Zosel Feliks, S. J. — II, 825, 829,

831, 887, 933, 934, 1164, 1209.

ZotLman Franciszek, biskup saratow-

ski - I, 398.

Zranicki Jan, S. J. — I, 385, 444,

445, 447, 450, 451. — II, 573, 588,

592, 593, 626, 649, 650, 652, 653,

654, 655, 665, 671, 673, 798, 917,

939.

rebców Aleksander, jenera — 1,

459.

Zrina Koerner, autor — II, 1029.

Zubakowicz Jan, pop unicki — I,

365.

Zubów Waleryanowa, hrabina — I,

454.

87
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Zubowicz Rafa, S. J. — I, 353, 395,

396.

Zubrzycki, ks. — II, 736.

Zuckmantel, miasto — II, 810, 862,

963, 967, 1099, 1102, 1154, 1160.

Zwierowicz, biskup wileski — II,

887, 988.

Zwierzyniec, przedmiecie Krakowa

—

II, 688, 824, 1117.

Zyberk, podkomorzy inflandzki — 1,

"357.

Zygi, szczep na Kaukazie — I, 408.

Zygmunt August, król — II, 627.

Zygmunt I, król - II, 627.

Zygmunt III, król polski — II, 1133,

1192, 1218, 1220.

Zymanyi Jan, S. J. — II, 667.

Zyrkiewicz Daniel, S. J. — II, 676.

Zyta W. — II, 824, 888, 911, 912,

938, 1005, 1019, 1098, 1127, 1163.

Z.

aba Jan — I, 368.

abina z Lipskich Cecylia, staroci-

na bielska — I, 334.

Zabice, wie — II, 922.

abiski Tadeusz, Cysters — II, 622.

adowa, wie bukowiska

—

II, 1049.

ebrowski Andrzej, S. J. — I, 352.

ebrowski Donat, kandydat filozo-

,
fii — I, 323.

ebrowski Józef, S. J. — I, 352.

ega (Sagan) miasto — I, 97.

egiestów, wie — II, 1185.

elescy — II, 608.

eleski Kryspin, hrabia — U, 686,

688.

erków, miasteczko — II, 787.

iwna, komisarz cyrkularny

—

II, 640,
641.

mud (Zmujd) — I, 117, 334, 513.

ochowski, metropolita Rusi — II,

1219.

Zodkiewicz Ignacy, brat, S. J. —
II, 884, 1021, 1037.

Zod Wincenty, S. J. — II, 576.

ókiew, miasto — II, 586, 630, 857,

929, 935, 1153, 1160, 1161, 1164,

1184.

ókiewski, cukiernik — II, 734.

ókiewskie przedmiecie we Lwo-
wie - II, 721.

óta góra — I, 393.

otace, wie — II, 818.

ótowski Franciszek, obywatel — II,

,
775.

uchowscy — I, 371.

ukotyski Wodzimierz, S. J.— 11,838.

ukowice, wie — II, 1189.

ukowska Brygida, obona mcisaw-
gj^a I 371.

ukiewski' Karol, S. J. — II, 1144.

ukowski, dyrektor chóru

—

II, 1042.

upaski, ksigarz — II, 1074.

urawica, wie — II, 568.

urek Augustyn, brat, S. J.~II, 838,

848, 1210.

uel, wie — II, 754, 1157.

yciski Augustyn, Dominikanin —
,

II, 626.

ydaczów, miasto — II, 1035.

yrmuny, miasteczko — I, 133.

ytomierz, miasto — I, 427, 440,

,
447. — II, 1177.

ywiec, miasto — I, 91. — II, 546,

580, 614, 1114.



Errata tomu V,

Str.

26 11 z góry

46 21 z dou
46 8 z dou
62 18 z góry
66 5 z góry
66 2 z dou

97 5 z dou
97 2 z dou
107 10 z góry
117 17 z dou

zamiast:

Wiaiewicz proboszcz
leszneskie
podkomorzy wielki litewski
podkanclerzowi
Ryokur kanclerz gniezn.
W spisie ex-Jezuitów kanoników

nik krakowski, ostatni kustosz
Zeganiu
Guczycach
biskupa Sciaffgotscha
modo iego [biskupa Karoa hr. Ho

henzollerna] nieznana,

129 1 z góry
130 i nastp. str.

133 5 z góry
133 11 z góry
133 16 z góry
133 2 z dou
133 14 z dou
1^6 17 z góry
147 4 z dou
147 7 z góry
172 8 z góry
172 11 z dou
199 6 z góry
242 16 z góry
242 18 z dou
246 6 z dou
250 11 z dou
260 ostatni

276 11 z dou
286 13 z dou
288 11 z górY

nast. 2 z dou288 i

316 6 z dou

biskupa smole. Hylzena
Siestrzecewicz
matki katoliczki
Amadeusz
na Oyce i Niewieu
Stochowski
umar wojewod miskim
licete

^.mujdzki biskup
Archettiemu
Chigotti
Rebinder
Louvin
289 towarzystw dziewczt
Matineza
Casisi
do Milatycz
Maryi Teresy i ministra Tanucci
Stiirmer
Schmetau
pokoiem petersbursidm
Beningsen
w Psarsku

ma by:

ex-Jezuita Wiaewicz, proboszcz
leszczyskie
podk. W. Ksistwa litewskiego
podkanclerzemu
kanonik gnienieski

doda: Sebastyan Sierakowski kano-
koronny

eganiu
Gubczycach
arcybiskupa Sciaffgotscha
z maiora w wojsku pruskiem, zosta

na rozkaz Fryderyka II wywi-
cony na ksidza przez biskupa
chemi. Bajera

,
po krótkiem

przygotowaniu przez proboszcza
chemi. ks. Barszczewskiego.
Wnet potem Fryderyk mianowa
go kanonikiem wrocawskim, o-

fiarowa i t. d.

b. s. Wodziskiego
Siestrzecewicz
doda: Karoliny Odycownej.
Amandus
na Oyce
Stachowski
umar wojewod trockim 1813
licite

inflancki biskup
Archettemu
Ghigiotti

Rehbinder
Louvain
289 filij towarzystwa biblijnego

Martineza
Cassini
po .Malatycz
Maryi Teresy, oraz ministra Tanucci.
Stiirmer
Schmettau
po preszburskim pokoju
Betinigsen
w Psarskiem
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686
640
672

690
695
697
710
725

2 z dou
17 z góry
8 z dou

ma by:
von Eckeln
le Nain
Hufelanda
Museum des Neuesten, von S. F.

Hermstadt
Babinowic7,aci
jenera Buxhoevden
Czarnyszewicz
Bieszenkowiczami
pod Uszaczem
Bagration
archijerej

Nancy
na to, aby zoy wszelkie nadzieje

korony.
Pierling
Mettenleitnera
przez ks. Jana (Gustawa Manteufila]
Kossowska
darska
z ksiciem Salerno
Florydi

Konstantynogrodzkiej
Krzysztofowicz pierwszy i jedyny

biskup ormiaski w Mohylowie
wygnacach
w ksice zbiorowej Warta
Duyk
Ciecierski
Unienkerka
Capriola
24 miesica VII
hr. Sieviers
Rossochaccy
by drugi tego imienia, Bazylianin

najprzód, potem bisk. przemyski
unicki f 1793

opuci te dwa sowa
z Jaksów
iPotoczky Ormianin z Siedmiogrodu
Rusini, z których kleru od lat 20

kilku
z Zassowa
z Bodzanowa
Berndt
z Smarzowy
Julian Goslar
ks. Leopolda Kmietowicza
Hradczy kopiec w Brnie morawsk.
d'Arquien
Cieniu

i 1H14 [a nie 1818] nakadem arcyb.

Raczyskiego, ale autorem jej ks. Józef Jakubowski, niegdy kapitan,

profesor i instruktor artyleryi polskiej, bronicej Warszawy 1794, po-

tem misyonarz azarzysta i prowincya, dzielny szermierz wiary prze-

ciw masonii i rzdom masoskim warszawskiego ksistwa.

Str. wiersz zamiast

:

316 21 (nota) von Ecklov
328 3 z dou le Naine
329 16 z dou Haffelanda

329 ostatni Museum Hermbstadte

334 11 z dou w Babin owicacli

339 7 z góry jenera Buxherden
342 7 z góry Czarnuszewicz
342 16 z dou Bieszczenkowicami
35 14 z góry pod Uszacz
353 i nastp. Bagracyon
363 16 z góry archirej

376 8 z góry Nansi
376 3 z dou na to, aby 1668 powtórnie zoy

koron.
377 3 (nota) Daser Pierling

377 6 z dou Mettenleitera

385 2, 5, z dou przez ks. Jana
396 17 z góry Koszowska

396 19 z góry Szarska
403 12 z góry z ksiciem Salno

405 5 z góry z ksin Floryd
416 1 z góry Konstantynogorodkiej
422 15 z dou Krzysztoforowicz

i 423 6 z dou »

430 w nocie wygnaniach
431 11 z dou w czasopimie Warta
431 16 z dou Duzyk
432 w nocie Cieciszewski

437 13 z dou Union Kerce
457 13 z góry Caprioli

458 2 z góry 27 miesica VII

459 18 z góry hr. Jerzy Siewierz

510 3 z góry Rossohascy
529 w nocie oprócz Jezuity Ryy byo dwóch in-

nych

631 w nocie i zawarli przyja
545 11 w nocie z ksit Saksów
547 15 z dou de Potoczki rodem z Wgier
673 15 z dou Rusini, z którego kleru od lat bli-

zko 40

582 2 z góry z Sasowa
583 17 z dou z Budzanowa
608 18 z góry starosta Brendt
610 4 z dou z Swarzowy
612 3 z dou Jan Gostar
614 4 z góry ks. Józefa Kmietowicza
614 9 z góry w Grajgrodzie [Spielbergu)

627 18 z góry d'Argien

632 4 z dou w Ciynie
633 2 w nocie Szecioletnia korespondencya wyda

z dou
z dou
z dou
z góry
z góry

729 1 z góry
7.30 7 z góry
732 10 z dou
733 i 761
753 w nocie 1, 5
754 11 z góry
766 16 z góry

kompani
Izydorem Piotrowskim
Henryka z Ankwiczów Sotykowa

Lanoty
1898
wyprawa Zaleskiego
Stchliski
Karol Wolfgang, hr. Ballestrem

Maczyskiego
Drohojewskich

»

hr. Pillersdorf
w Lubczy pod Lwowem, w Nahorce
Ponicem
Cabogiej

kampani
Izydorem Pietruskim
doda : 2° voto Kuczyska, bya ow

Ewuni z Pana Tadeusza, przed-

miot hodów Mickiewicza
'Lassoty (Sylwestra)
1838
Zaliwskiego
Stechliski
Karol Wolfgang

dna osoba
Maczyskiego
Drohojowskich

hr. Ballestrem je-

baron Pillerstorf

w ubrzy, Nahorkach
Poniecem
Cabogowej
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Str.

769
779
780
788
789
808
809
812

813
814

814
828
830
835
850
879
909
933
941

947
958
964
966
96 r

971
974
976
982
983
988 i

1212
988
999
1007
1031
1007
1010
1011
1021
1028
1029 i

1042
1029
1041
1051

1052
1052
1060
1067
1074

1079
1083
1084
1002
1008
1099
1100
1119
1131

1151
1161

1167
1168
1169
1170
1176
11 Hi

1186
1190
1192
119U

wiersz

15 z dou
w nocie
8 z góry

4 w nocie
1 z góry
w nocie
w nocie
w nocie

w nocie
w nocie

14 z góry
w nocie 14 i 4
w nocie 2

2 z góry
16 z dou
10 z góry
w nocie 7

w nocie 19

8 z dou
w nocie
13 z góry
4 z góry

15 z góry
dou
dou
góry
góry
dou
dou
góry
dou
dou
góry
dou
góry
dou

16

16
10
1

7

3

14

7

3

11

4
3

2

5 z góry
ostatni
13 z dou

z góry
z dou
z góry
z góry
z góry
z dou
z dou
z dou
z dou
z dou

7

16
7

9
17

6

25

17

4

6

10
15

5
12
2

I

4
13
2

góry
dou
dohi
góry
góry
dou
dou
góry
góry
dou

12 z góry
8 z dou

2

6
11

4
10

17

15

11

17

2

z góry
z góry
dou
góry
dou
góry
dou
góry
góry
dou

zamiast

:

w Hundsdorf
w 1857
Kszyskiej
w Cykowa pod Gdaskiem
ir. Biliska
Chemno. Helt Grotkau
Liedenau, Frysztad, Nowe miasto
Niecianow, Grodzisko, Czarnikow,

Popów, Miobd
Bobowa
Pieranie [Prusy] obenica na Ka-

szubach
rozporzdzi 1865
Hrabrowa, bratanek metropolity Józef
w Radauc
i kilkadziesit
z Homonny wsi wgierskiej
przez Leona XII
u ministra (skarbu hr. Weckerlego)
hr. Starzyskiej
w Nawarze
z Zabianki, z abami
Maufang
w domu hr. Prascuna
Anna z Praszmów Falkenberg
z zamkiem Edelstein
biskupa Cieci szowskiego
nieprzyzwoici
lekarz Rappaport
konsekranta
Semeneko
Krotowskiego

»

Kosowskiego
baron Bloch
Hryniewiecki

»

Barencewicz
Nimkina
z r. 1805
Mniszków
rekracyjny
w Sadogórze

Walias kupiec wenecki
Monasterzyska
z M. Krystyn wnuczk Franciszka I

Forstensona
Pawe Stelmach
w Nawsi
Sachsenburg
Ratisbone
Feliks Czarliski
panflet
Yodianer
ksi Puzyna
Federowiczowa
pani Wasylkowa
przybocznego
biskup Simon
w kazaniu na w. Borgiasza w Ra-

wie
do mierci arcyb. Baranieckiego 1K55

Wandy z Ostrowskich Skrzyskiej

ur. 1816
w Leny, Ostrobramie
parafia Wirzyska
ukoczy 1818
wedug dra Schehena
propagó
August Theiner
Abania
Feldkirchen
w Kolonii

ma by:
Hundsfeld
w Warszawie 1861

Kaszyckiej
Cykowa pod Grodziskiem
hr. Bieliska
Wielki Chem. Alt Grottkau
Lindenau. Frystat, Prudnik
Niechanowo, Grodzisk, Czarnków,
Popowo, ^liobdz
Bobowo
Pieranie (Ksistwo pozn.] na krai-

nie za Bydgoszcz.
1866
Hrabarowa, bratanek Sylwester
w Radowcach
opuci
miasta wgierskiego
Leona XIII
w ministeryum skarbu
Starzeskiej
Nowarze w Piemoncie

z Zabianki, z abami
Mon fang
w Falkenbergu u hr. Praschma
lir. Anna z Falkenbergu Praschma
Edelstadt
biskupa Borowskiego
nieprzyzwoitoci
Warszauer
konsekranda
Semeneko
Krotoskiego

»

Kossowskiego sufrag. wocawskiego
rabin Bloch
Hryniewicki

»

Barancewicz
Nimhina
z r. 1885
Mnischów
rekreacyjny
w Sadagórze

»

»Wal]as« i »Kupiec wenecki*
Manasteriska
z M. Krystyn córk
Torstensona
Pawe Stalmach
w Nawsiu
Sachsenberg
Ratisbonne
Felicyan Czarliski
pamfiet
Wodianer
knia Puzyna
Fedorowiczowa
pani Wassilko
pobocznego
biskup Symon
w kazaniu O. Bielickiego na w.

Borgiasza w Rawie
1857
Wandy z Skrzyskich hr. Ostrow-

skiej

ur. 1851.

w Lenoj, Ostrejbramic
parafia Wyrzysk
1852
Schebena
propagóe
Augustyn Theiner
Albania
Fel.lkirrh

w Katalonii



1300

Str.

1203

1205
1212
12U
1217
1219

wiersz zamiast

:

4 z dou z muzyk Józefa Waszuka

Monpellier
Mateusz Thullie
Coube

ostatni rozerwaa
9 z dou biskupa unickiego Popiela w Che-

mie

3 z

5 z

2 z

dou

dou
dou
dou

ma by:
dodaj: i drug 1861 Filipiny z Wo-

owskich Brzeziskiej.
Montpellier
Maksymilian Thulie
Coube
rozrywaa
administratora biskupstwa unickiego

Popiela w Chemie

-=>30^&(§)S<«c=—
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